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ATA N.º 20 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 30 DE OUTUBRO DE 2018 

 

Aos trinta dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, comigo, Ana Paula Pinto Carneiro, Técnica 

Superior, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º e do n.º 2 do artigo 57.º da Lei N.º 75/2013, de 

12 de Setembro, compareceram, no Edifício dos Paços do Concelho, para realização da Reunião 

Ordinária desta Câmara Municipal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Dr. Joaquim 

Paulo de Sousa Pereira, e os Exmos. Membros da Câmara: -------------------------------------------------------- 

Dr. José Fernando Pinho Silva ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dr. Miguel Afonso Costa Lima Dinis Correia ------------------------------------------------------------------------------ 

Dra. Anabela Rodrigues Cardoso -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dra. Maria da Anunciação Coutinho Gonçalves Gouveia ------------------------------------------------------------- 

Sr. José Manuel Lima Soares -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Participaram ainda nesta reunião, o Adjunto do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Joaquim Pereira 

Pinto de Azeredo e o Chefe da Divisão de Gestão Urbanística e Planeamento, Eng.º João Carlos 

Batista do Couto Barbosa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ausências: Vereador Henrique Gaspar Ribeiro, por motivos de ordem profissional, tendo a Câmara 

considerado a falta como justificada. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Pelas dez horas e trinta minutos o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara declarou aberta a 

reunião com a seguinte ordem de trabalhos: ----------------------------------------------------------------------------- 

 

I. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO  
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I. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

 

A ata da reunião ordinária realizada no dia 10 de outubro de 2018, cuja leitura foi dispensada por a 

mesma ter sido previamente distribuída a todos os vereadores, foi posta à discussão e aprovada por 

unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

A Senhora Vereadora Anabela Cardoso interveio para deixar o registo da apresentação dos “Fins de 

Semana Gastronómicos”, que ocorreu no passado dia 25 de outubro, em que Baião, mais uma vez, se 

associou a esta iniciativa, sendo que este ano o anfitrião da apresentação foi o concelho de 

Esposende. Informou que o fim de semana dedicado a Baião acontece de 7 a 9 de dezembro e 

estarão presentes 9 restaurantes e 3 empreendimentos turísticos baionenses. Disse que a ação é 

promovida pela Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal, vai decorrer entre 

novembro de 2018 e junho de 2019. As propostas de Baião para a décima primeira edição dos “Fins- 

de-Semana Gastronómicos”, são o Pastelão de Ovos com Salpicão, Arroz de Favas com Frango 

Alourado, prato inspirado na ementa queirosiana, o Creme de Água Queimado, acompanhados pelos 

requintados e conceituados vinhos verdes. A representar o concelho de Baião nesta iniciativa de 

paladares esteve o Chefe António Pinto, que confecionou ao vivo e apresentou os referidos pratos a 

todos os convidados, cujas propostas foram bastante apreciadas e fizeram muito sucesso entre os 

presentes. Referiu ainda que foram contatados todos os restaurantes e empreendimentos turísticos do 

Concelho, tendo integrado a iniciativa todas  as entidades que manifestaram esse interesse. ------------- 

 

O Senhor Vice-Presidente informou que no âmbito das Comemorações da Semana da Formação 

Financeira 2018, nos dias 30 e 31 de outubro, os Municípios da Comunidade Intermunicipal (CIM) do 

Tâmega e Sousa associaram-se a estas comemorações, tendo as Câmaras Municipais da Região 

Norte dinamizado diversas iniciativas e campanhas de sensibilização da população para a importância 

da formação financeira, incluindo conferências e workshops e a divulgação de conteúdos na imprensa 

e rádios locais. O Município de Baião aderiu às comemorações da Semana da Formação Financeira 

2018 e para assinalar a iniciativa, dinamizou um momento cultural e didático junto de alunos dos três 

Agrupamentos Escolares do Concelho, no dia 30, apresentando uma peça de teatro pensada, 

elaborada, ensaiada e representada por dois atores baioneses (Rafael Cristiano Freitas Pereira e Ana 

Paula Borges Pinto), intitulada “Contas Mal Contadas”, convidando os membros do executivo a 

assistirem à representação no AE Vale de Ovil, após a reunião de Câmara. A peça de teatro, com 

mensagens sobre a importância do conhecimento de matérias na área financeira para a adoção de 
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comportamentos financeiros adequados e responsáveis, foi aplaudida com entusiasmo por parte de 

todos os participantes e espectadores. A Comitiva presente do Plano Nacional de Formação 

Financeira deu os parabéns à Autarquia pela iniciativa e aos atores em particular pela peça 

apresentada, manifestando mesmo o interesse em replicá-la noutros contextos no âmbito do Plano 

Nacional de Formação Financeira. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Na sequência da intervenção da Senhora Vereadora Anabela Cardoso, o Senhor Vereador Miguel 

Dinis Correia referiu que a iniciativa dos "Fins de Semana Gastronómicos" confinado ao fim de 

semana de 7/8/9 de dezembro, deve ser alargada com novas iniciativas. Desta forma criam-se 

condições, para que todos os  restaurantes, nomeadamente os de menor dimensão, tenham 

oportunidade de mostrarem a nossa  gastronomia, no seu próprio espaço, evitando deslocações e 

custos de logística (se assim o entenderem) para poderem estar presentes nos dois eventos que se 

realizam anualmente na Sede do Concelho. Maior dispersão e eliminação de custos trará por certo 

novas oportunidades de negócio. Referiu por último que o PSD defendeu e defende esta solução 

como um modelo que deve ser implementado de forma regrada no nosso concelho. Abordou ainda um 

outro ponto relacionado com a consulta ao projeto da requalificação da Zona de Eiriz, dizendo que a 

intervenção devia iniciar-se na área da 321 em direção a Eiriz, achando, por isso, que fica ali uma 

espécie de hiato. Deixou o repto para que num futuro próximo, a Câmara possa integrar também 

aquela zona em novo projeto de requalificação. ------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Presidente da Câmara agradeceu as intervenções proferidas pelos Senhores Vereadores, 

em relação ao assunto abordado pela Senhora Vereadora Anabela sobre os "Fins de Semana 

Gastronómicos", acrescentou que todos os restaurantes foram convidados, sendo que uns aderem e 

outros não, pelo que a oportunidade de participação é igual para todos. –--------------------------------------- 

Relativamente ao ponto abordado pelo Senhor Vereador Miguel Dinis Correia sobre as obras de 

requalificação da Zona de Eiriz disse que o inicio da intervenção não deve ser vista do lado de quem 

vem da Estrada 321, mas deverá ser vista a partir da Escola, dado que o projeto é em torno dos 

serviços públicos, Escola e Centro de Saúde, não tendo sido possível nesta candidatura abranger toda 

aquela zona. Alertou para a importância, como vem dizendo ao longo das reuniões, dos Senhores 

Vereadores consultarem os projetos previamente, como lhes tem sido dada essa possibilidade, para 

que possam apresentar sugestões em tempo oportuno, sendo que a sugestão agora apresentada é 

extemporânea. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Por fim, o Senhor Presidente da Câmara informou e convidou todos os Membros do Executivo para as 

iniciativas e eventos que se realizarão nas próximas semanas, nomeadamente, dia 30 de outubro, 

terça-feira, peça de teatro “Contas mal contadas”, inserida na semana da Formação Financeira, 

realizada nos três agrupamentos de escolas do Concelho, destinada a jovens do terceiro ciclo do 
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ensino básico, esta iniciativa é organizada pela autarquia; Dia 4 de novembro, domingo, pelas 16H00, 

no Auditório Municipal de Baião, a iniciativa, “Domingo há Fado”, organizada pela  Associação dos 

Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião, onde o fadista baionense, Abílio Costa,  irá fazer o 

lançamento do seu novo CD,  participando ainda mais dois fadistas convidados, o  espetáculo tem 

entrada livre para toda a população. No dia 10 de novembro, sábado, pelas 16H00, Dia Europeu da 

Alimentação e da Cozinha Saudáveis, organizado pela Biblioteca Municipal, em parceria com o 

restaurante “Pensão Borges”, com a realização de um workshop de cariz prático, que possibilitará aos 

inscritos aprender a confecionar alguns pratos 100% vegetais, degustando-os ao jantar. O menu será 

constituído por entradas, prato principal e sobremesa e terá um custo de 10€, pagos no ato da 

inscrição. Outros eventos externos: no dia 3 de novembro, sábado, pelas 19h30, a 4ª Gala do 

Empresário/a do Concelho de Baião, organizada pela  Associação Empresarial de Baião (AEB), que 

terá lugar na CMR Catering & Eventos (Quinta das Hortas), em Santa Marinha do Zêzere. - 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Cedência de utilização do Auditório Municipal à AEB – Associação Empresarial de Baião – 

Proposta  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pela 

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro do Património Cultural, a qual se dá por integralmente 

reproduzida no anexo I à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é 

competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência de utilização 

do Auditório Municipal à AEB – Associação Empresarial de Baião.------------------------------------------------- 

 

2. Cedência do auditório Municipal à ATCMB – Associação de Trabalhadores da Câmara 

Municipal de Baião – Proposta  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pela 

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro do Património Cultural, a qual se dá por integralmente 

reproduzida no anexo II à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é 

competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência do auditório 

Municipal à ATCMB – Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião. ------------------------ 

 

3. Minuta de protocolo de cedência da Piscina Municipal Coberta ao Agrupamento de Escolas 

do Sudeste de Baião – Proposta  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro do Desporto e Associativismo, a 

qual se dá por integralmente reproduzida no anexo III à presente ata. A Câmara ciente da proposta e 
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depois de se certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, 

aprovar a minuta de protocolo de cedência da Piscina Municipal Coberta ao Agrupamento de Escolas 

do Sudeste de Baião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Minuta de protocolo de cedência da Piscina Municipal Coberta e Pavilhão Multiusos de 

Baião ao Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil – Proposta  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada  pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro do Desporto e Associativismo, a 

qual se dá por integralmente reproduzida no anexo IV à presente ata. A Câmara ciente da proposta e 

depois de se certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, 

aprovar a minuta de protocolo de cedência da Piscina Municipal Coberta e Pavilhão Multiusos de 

Baião ao Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil. -------------------------------------------------------------------- 

 

5. Minuta de protocolo de cooperação institucional entre o Instituto Nacional para a 

Reabilitação, I.P. e o Município de Baião – Proposta  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais, a 

qual se dá por integralmente reproduzida no anexo V à presente ata. A Câmara ciente da proposta e 

depois de se certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, 

aprovar a minuta de protocolo de cooperação institucional entre o Instituto Nacional para a 

Reabilitação, I.P. e o Município de Baião. --------------------------------------------------------------------------------- 

  

6. Minuta de alteração do contrato interadministrativo de delegação de competências para a 

gestão de transporte escolar – Proposta  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro da Educação, a qual se dá 

por integralmente reproduzida no anexo VI à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de 

se certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a 

minuta de alteração do contrato interadministrativo de delegação de competências para a gestão de 

transporte escolar e submeter o assunto à Assembleia Municipal.-------------------------------------------------- 

 

7. Minuta de contrato interadministrativo de delegação de competências – Transportes 

escolares na União de Freguesias de Campelo e Ovil – Proposta  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro da Educação, a qual se dá 

por integralmente reproduzida no anexo VII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de 

se certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a  
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minuta de contrato interadministrativo de delegação de competências – Transportes escolares na 

União de Freguesias de Campelo e Ovil e submeter o assunto à Assembleia Municipal.--------------------- 

 

8. Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo – Clube de Caçadores de 

Baião – Proposta  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro do Desporto e  Associativismo, a 

qual se dá por integralmente reproduzida no anexo VIII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e 

depois de se certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, 

aprovar a minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo – Clube de Caçadores de 

Baião. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9. Minuta de contrato-programa de desenvolvimento desportivo – Associação Cultural e 

Recreativa de Santa Cruz do Douro – Proposta  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro do Desporto e Associativismo, a 

qual se dá por integralmente reproduzida no anexo IX à presente ata. A Câmara ciente da proposta e 

depois de se certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, 

aprovar a minuta de contrato-programa de desenvolvimento desportivo – Associação Cultural e 

Recreativa de Santa Cruz do Douro. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

10. Apoio à Associação Empresarial e Baião para a realização da “Quarta Gala do Empresário/a 

do Concelho de Baião” – Proposta  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro dos Assuntos Económicos, a qual se dá por 

integralmente reproduzida no anexo X à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se 

certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio 

à Associação Empresarial e Baião para a realização da “Quarta Gala do Empresário/a do Concelho de 

Baião”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11. Atribuição de apoio financeiro à Associação Empresarial de Baião no âmbito do desfile de 

Moda Baião, integrado no Programa das Festas Concelhias 2018 – Proposta  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro dos Assuntos Económicos, a qual se dá por 

integralmente reproduzida no anexo XI à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se 

certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a 
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atribuição de apoio financeiro à Associação Empresarial de Baião no âmbito do desfile de Moda Baião, 

integrado no Programa das Festas Concelhias 2018. ----------------------------------------------------------------- 

 

12. Projeto de alteração ao regulamento do Conselho Municipal da Juventude de Baião – 

Publicitação do inicio do procedimento e participação procedimental – Prazo para a 

participação procedimental – Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pela 

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Juventude, a qual se dá por integralmente 

reproduzida no anexo XII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que 

é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta. ---------------- 

 

13. Desafetação do domínio público para o domínio privado do Município, de uma parcela de 

terreno com a área de 33,00 m2, sita na Rua de Fontelas, União de Freguesias de Campelo e 

Ovil – Proposta  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro dos Assuntos Económicos, a qual se dá por 

integralmente reproduzida no anexo XIII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se 

certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a 

desafetação do domínio público para o domínio privado do Município, de uma parcela de terreno com 

a área de 33,00 m2, sita na Rua de Fontelas, União de Freguesias de Campelo e Ovil. A Câmara mais 

deliberou submeter o assunto à Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------- 

 

14. Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2019 – Proposta  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 

XIV à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por maioria, com quatro votos a favor e duas abstenções dos 

Senhores Vereadores do PSD, aprovar as Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de 

2019 e submeter o assunto à Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------ 

Antes da discussão deste assunto, o Senhor Presidente da Câmara apresentou uma explicação 

detalhada sobre os  pontos essenciais das Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de 

2019. Destacou  que se tratava de um documento alicerçado em doze linhas de força fundamentais, 

nomeadamente, a evolução na continuidade; o cumprimento dos compromissos assumidos com os 

Baionenses; a capacitação e valorização do Quadro de Colaboradores da Autarquia; a Modernização 

Administrativa; a implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade; a implementação de um 

CRM – Código Regulamentar Municipal; a capacitação e valorização em termos de recursos materiais 

(máquinas e equipamentos); a aquisição de terrenos para a construção do Parque Urbano, Zonas de 
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Lazer Fluvial, Arranjos Urbanísticos, etc.; o aproveitamento virtuoso dos Fundos Comunitários, nas 

diversas áreas de desenvolvimento, como a constituição de uma Equipa para elaboração atempada de 

projetos; a articulação profícua com todos os Agentes de Desenvolvimento Local; a articulação com os 

Autarcas de Freguesia atendendo a todas as áreas de desenvolvimento, prevendo para isso, um 

conjunto de investimentos equilibrado para todas as freguesias que valoriza o papel dos Presidentes 

de Junta. Em jeito de conclusão referiu que se trata de  um orçamento otimista, arrojado, ambicioso, 

mas realista, com extremo rigor financeiro e equilíbrio orçamental. Assim e pelas razões atrás 

expostas, o Senhor Presidente da Câmara, disse que ficaria muito satisfeito se este orçamento 

merecesse a aprovação de todos os Membros do Executivo. ------------------------------------------------------- 

Relativamente a este ponto da Ordem de Trabalhos, o Senhor Vereador  Miguel Dinis Correia, referiu 

que o carácter político deste documento, reflete não mais do que os compromissos do Partido 

Socialista para com os eleitores. Referiu a necessidade de especial atenção para diferentes áreas de 

atuação, priorizando as acessibilidades, o combate à desertificação, à fixação de pessoas, o  aumento 

da natalidade, a criação de condições para atrair novas empresas e consequente aumento do 

emprego. Remeteu ainda para declaração de voto outras considerações sobre este documento, a qual 

faz parte integrante da presente ata. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

15. Autorização prévia genérica, da Assembleia Municipal, para assunção de compromissos 

plurianuais durante o ano de 2019 – Proposta  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 

XV à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a Autorização prévia genérica, da 

Assembleia Municipal, para assunção de compromissos plurianuais durante o ano de 2019. -------------- 

 

16. Minuta de contrato-programa de desenvolvimento desportivo – Futebol Clube de Frende – 

Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro do Desporto e Associativismo,  a 

qual se dá por integralmente reproduzida no anexo XVI à presente ata. A Câmara ciente da proposta e 

depois de se certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, 

aprovar a minuta de contrato-programa de desenvolvimento desportivo com o Futebol Clube de 

Frende. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

17. Minuta de acordo de desenvolvimento cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião 

e a Associação de Concertinas de Lameirão – Proposta  
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Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro do Desporto e Associativismo, a 

qual se dá por integralmente reproduzida no anexo XVII à presente ata. A Câmara ciente da proposta 

e depois de se certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, 

aprovar a minuta de acordo de desenvolvimento cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião 

e a Associação de Concertinas de Lameirão. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

18. Minuta e Contrato-programa de desenvolvimento desportivo – BAIDEBIKE – Clube de 

Cicloturismo de Baião – Proposta  

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro do Desporto e Associativismo, a 

qual se dá por integralmente reproduzida no anexo XVIII à presente ata. A Câmara ciente da proposta 

e depois de se certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, 

aprovar a Minuta e Contrato-programa de desenvolvimento desportivo com o BAIDEBIKE – Clube de 

Cicloturismo de Baião . --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

Não se verificaram inscrições. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA ATA SOB A FORMA DE MINUTA (cfr. n.º 3 e 4 do artigo 57º da Lei N.º 75/2013, 

de 12 de setembro) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Por último, a Excelentíssima Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a forma de 

minuta, a fim das deliberações constantes da mesma adquirirem eficácia imediata, nos precisos 

termos do disposto nos números 3 e 4 do artigo 57º da Lei N.º 75/2013, de 12 de Setembro.-------------- 

 

ENCERRAMENTO 

 

E nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Dr. Joaquim Paulo de 

Sousa Pereira, deu por encerrados os trabalhos, eram 13H00 Horas. E para constar se lavrou a 

presente ata, que vai ser previamente distribuída a todos os membros da Câmara para posterior 

aprovação e assinatura. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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E eu, Ana Paula Pinto Carneiro, Técnica Superior da Divisão de Gestão Administrativa e de Recursos 

Humanos, Seção de Atendimento ao Munícipe, Expediente, Serviços Gerais e Arquivo, a redigi e 

subscrevo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

_____________________________________________ 

 

 

OS VEREADORES 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

                A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 

 

 

 


