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ATA N.º 21 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 14 DE NOVEMBRO DE 2018 

 

Aos catorze dias do mês de novembro 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 -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dr. Henrique Gaspar Ribeiro -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Pelas catorze 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  

 

I. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 
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A ata da reunião ordinária realizada no dia 30 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. Não participou na votação o Senhor Vereador Henrique Gaspar Ribeiro por não ter 

estado presente na reunião, nos termos do n.º 3, do artigo 34.º do CPA e n.º 5, do artigo 11.º do 

Regimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

O Senhor Vereador José Lima interveio para fazer referência à realização da 4ª Gala do Empresário, 

promovida pela Associação Empresarial de Baião, com o apoio da Câmara Municipal, a qual foi mais 

uma vez um grande sucesso. Sublinhou que esta iniciativa é a prova viva de que a economia mexe e 

que quando existe articulação entre entidades e parcerias deste tipo, o resultado é sempre bom. 

Felicitou a Associação Empresarial pela realização de mais uma  Gala do Empresário, pelo 

lançamento de mais uma edição do “Compre em Baião”, bem como,  pelo trabalho desenvolvido em 

prol dos empresários de Baião, ao longo destes anos. Disse que a Associação Empresarial de Baião,  

apesar das dificuldades, tem conseguido ultrapassar os problemas causados pelo mercado de 

trabalho e sobretudo tem tido a preocupação premente de zelar pelos interesses dos empresários 

baionenses. Disse ainda que a AEB está em fim de ciclo na pessoa do seu Presidente, no entanto, 

espera que no futuro se possa continuar com este trabalho de articulação e parceria. Elogiou o 

empenho e dedicação do Presidente, Paulo Portela e de toda a direção ao serviço da AEB e pelo 

trabalho realizado para bem do Concelho de Baião. ------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia cumprimentou todos os presentes, manifestou o apreço pela 

intervenção do Senhor Vereador José Lima e fez suas, as palavras por ele proferidas. Enalteceu o 

trabalho desenvolvido pela direção ao longo dos anos e a sua capacidade na mobilização dos 

comerciantes de Baião, o que foi notório, pelo número de participantes nesta 4ª Gala do Empresário. 

Disse que a AEB está no bom caminho, por isso, espera que esse espírito de realizar boas iniciativas 

que mobilizem o comércio de Baião, continue com a nova direção, porque os baionenses merecem. 

Felicitou também a Câmara pelo apoio e parceria que tem mantido com a AEB. Depois questionou o 

Senhor Presidente da Câmara, no sentido de saber se houve desenvolvimentos em relação ao 

assunto que apresentou sobre os cortes de energia em Eiriz. Informou que os cortes têm sido 

sucessivos, com a duração de 10 a 15 segundos, o que têm causado alguns transtornos às empresas 

e  ao funcionamento dos terminais  de multibanco. Salientou que tal como lhe foi solicitado, tem já uma 

nova relação com a data e hora dos cortes verificados, a qual apresentará nos serviços de secretaria 

juntamente com um requerimento, para que desta forma possam ser tomadas novas diligências. -------- 
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O Senhor Presidente da Câmara agradeceu as intervenções dos Senhores Vereadores e em relação 

ao assunto abordado em comum, disse que a realização da 4ª Gala do Empresário e da iniciativa 

“Compre em Baião”, tem tido, naturalmente, a Câmara de Baião como parceira. Salientou que a 

Câmara, dentro das suas capacidades e atribuições tem tido uma atitude de cooperação com a AEB, 

sendo exemplo disso,  a disponibilidade da Câmara na colocação do Balcão do Empreendedor 

naquela entidade. Enalteceu o trabalho desenvolvido pela AEB, e a importância, dentro do que lhe 

compete, para contribuir para a promoção do nosso Concelho. Em relação ao novo ciclo da AEB, 

espera que a próxima Direção possa integrar mais empresas, destacando que da parte da Câmara 

poderá continuar a contar com uma articulação profícua e de lealdade institucional. ------------------------- 

 

Relativamente à questão dos cortes de energia, abordada pelo Senhor Vereador Miguel Dinis Correia, 

o Senhor Presidente da Câmara, disse que é um assunto recorrente, sendo que a Câmara tem 

diligenciado junto da EDP. Alertou os Senhores Vereadores do PSD, para a possibilidade, deles 

também poderem fazer chegar formalmente à EDP estas situações. ---------------------------------------------- 

 

Ainda sobre o assunto dos cortes de energia em Eiriz, o Adjunto do Senhor Presidente da Câmara, Dr. 

Joaquim Azeredo acrescentou que, logo após a disponibilização da listagem dos cortes entregue pelo 

Senhor Vereador Miguel Dinis Correia, tomou as devidas diligencias junto da EDP, alertando para o 

problema. Disse que foi informado que a solução requer o reforço da potência do PT, sendo que a 

despesa tinha que ser integrada no orçamento do ano seguinte. Assim, aproveitará a nova listagem de 

cortes para reforçar o pedido formalmente, no sentido de ser contemplada a respetiva despesa e o 

problema possa ser definitivamente resolvido. --------------------------------------------------------------------------- 

 

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

iniciativas e eventos de organização direta da Autarquia que se realizarão nas próximas semanas, 

nomeadamente, Magusto da Associação de trabalhadores da Câmara Municipal de Baião, no dia 23 

de novembro (sexta-feira), pelas 19H00, na Casa da Juventude e Desporto de Chavães; a Festa de 

Natal Sénior, nos dias 9 e 16 de dezembro, a partir das 11H00, no Pavilhão Multiusos de Baião, 

organizada pelo Pelouro dos Assuntos Sociais da Câmara Municipal, reunindo baionenses de todas as 

freguesias, sendo que no dia 9 de dezembro a festa fica reservada para as freguesias de Ancede e 

Ribadouro, Grilo, Gôve, Santa Cruz do Douro e São Tomé de Covelas, Valadares, Viariz e Loivos do 

Monte e no dia 16 de dezembro será a vez de participarem os cidadãos de Campelo e Ovil, Santa 

Marinha do Zêzere, Gestaçô, Teixeira e Teixeiró, Loivos da Ribeira e Tresouras, Frende e Santa 

Leocádia e Mesquinhata. Outros eventos externos: Noite de Fado, no próximo dia 24 de novembro, 

pela 19H30, na Casa do Lavrador; Fado de Coimbra e Lisboa, no dia 1 de dezembro, pelas 21H30, no 

salão do Edifício da Junta de Freguesia de São Tomé de Covelas; o XII Passeio TT, dos Bombeiros 
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Voluntário de Baião, no dia 8 de dezembro, em que o valor das inscrições reverte para a colocação de 

roll bar num veículo de combate a incêndios. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Listagem de compromissos plurianuais do ano de 2018 assumidos ao abrigo da autorização 

prévia genérica de 24.02.2018 concedida pela Assembleia Municipal e Baião – Conhecimento 

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 I 

à presente ata. A Câmara tomou conhecimento e deliberou submeter o assunto ao conhecimento da 

Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Escalas de turnos das farmácias para o ano civil de 2019 do Distrito do Porto – Informação – 

Conhecimento  

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

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

qual se dá por integralmente reproduzida no anexo II à presente ata. A Câmara tomou conhecimento -- 

 

3. Atualização da Norma de Controlo Interno – Conhecimento  

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 III 

à presente ata. A Câmara tomou conhecimento e deliberou submeter o assunto ao conhecimento da 

Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Cedência de utilização do Auditório Municipal à DOLMEN – Desenvolvimento Regional e 

Local – Ratificação –  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 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, ratificar a cedência de utilização do Auditório 

Municipal à DOLMEN – Desenvolvimento Regional e Local. --------------------------------------------------------- 

 

5. Proposta de alienação, em hasta pública, prédio urbano (fração J) sito na Rua Albino de 

Carvalho, Freguesia de Santa Marinha do Zêzere, Concelho de Baião – Proposta  
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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 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 

proposta de alienação, em hasta pública, prédio urbano (fração J) sito na Rua Albino de Carvalho, 

Freguesia de Santa Marinha do Zêzere, Concelho de Baião. Sobre este assunto, o Senhor Vice-

Presidente explicou detalhadamente o conteúdo da proposta e prestou todos os esclarecimentos 

solicitados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

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

Eiriz – 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 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 protocolo de cedência da Piscina Municipal Coberta ao Agrupamento de Escolas 

e Eiriz. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. Minuta de protocolo de cedência da Piscina Municipal Coberta de Baião à 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, 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 minuta de protocolo de cedência da 

Piscina Municipal Coberta de Baião à Associação Cultural e Recreativa de Santa Cruz do Douro. ------- 

 

8. Minuta de protocolo de cedência da Piscina Municipal Coberta ao Centro Social 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 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 protocolo de cedência da Piscina Municipal Coberta ao Centro Social de Santa 

Cruz do Douro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9. Minuta de protocolo de cedência da Piscina Municipal Coberta e Pavilhão Multiusos (sala de 

aquecimento) à OBER – Obra do Bem  Estar Rural de Baião – 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 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 protocolo de cedência da Piscina Municipal Coberta e Pavilhão Multiusos (sala de 

aquecimento) à OBER – Obra do Bem  Estar Rural de Baião. ------------------------------------------------------- 

 

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

Baião à Santa Casa da Misericórdia 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 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 a minuta de protocolo de cedência da Piscina Municipal Coberta e Pavilhão Multiusos de 

Baião à Santa Casa da Misericórdia de Baião. --------------------------------------------------------------------------- 

 

11.  Aditamento ao contrato programa de desenvolvimento desportivo com a Associação 

Desportiva de Baião – Ratificação – 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 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, 

ratificar o aditamento ao contrato programa de desenvolvimento desportivo com a Associação 

Desportiva de Baião. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

12. Permuta de imóveis entre o Município de Baião e a OBER – Obra do Bem Estar Rural 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 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 de permuta de imóveis entre o Município de Baião e a OBER – Obra do Bem Estar Rural de 

Baião. Sobre este assunto, o Senhor Presidente da Câmara explicou a razão da permuta destes 

imóveis e prestou todos os esclarecimentos solicitados. O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia disse 

que atendendo às razões apresentadas, considerou ser uma boa medida para ambas as entidades. --- 

 

13.  Proposta de Adesão à Organização Earthcheck – Proposta 
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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 

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 proposta de Adesão à Organização 

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

 

14. Pedido de certidão do prédio em ruinas, apresentado pelo Novo Banco S.A., sito no Lugar de 

Vale Escuro, Freguesia de Frende – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Urbanismo, 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 unanimidade, aprovar o pedido de 

certidão do prédio em ruinas, apresentado pelo Novo Banco S.A., sito no Lugar de Vale Escuro, 

Freguesia de Frende. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

15. Pedido de certidão do prédio em ruinas, apresentado pelo Senhor Manuel Marques de 

Oliveira Gomes, sito no Lugar da Quebrada, União de Freguesias de Loivos da Ribeira e 

Tresouras – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Urbanismo, 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 o pedido de certidão do 

prédio em ruinas, apresentado pelo Senhor Manuel Marques de Oliveira Gomes, sito no Lugar da 

Quebrada, União de Freguesias de Loivos da Ribeira e Tresouras. ----------------------------------------------- 

 

16. Minuta de Contrato – Programa de desenvolvimento desportivo com o Clube Automóvel de 

Amarante – Rali Amarante / Baião 2018 – 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 Clube Automóvel de 

Amarante – Rali Amarante / Baião 2018. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

17. 4ª Revisão ao Orçamento para o ano de 2018 – 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 
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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 4ª Revisão ao Orçamento para o ano de 

2018 e submeter o assunto à Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------ 

 

18. Pedido de empréstimo a longo prazo, para financiamento da contrapartida municipal da 

operação aprovada pelo Programa Operacional Regional do Norte “Rede de Percursos 

Pedonais/Cicláveis da Albufeira da Pala” – 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 

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  o pedido de empréstimo a longo prazo, 

para financiamento da contrapartida municipal da operação aprovada pelo Programa Operacional 

Regional do Norte “Rede de Percursos Pedonais/Cicláveis da Albufeira da Pala”. A Câmara mais 

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

 

19. Revogação da deliberação da reunião Ordinária da Câmara Municipal de 30 de Outubro de 

20118 que aprovou a minuta de acordo de desenvolvimento cultural a celebrar entre a 

Câmara Municipal de Baião e a Associação de Concertinas de Lameirão – 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 

XIX 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 revogação da deliberação da reunião 

Ordinária da Câmara Municipal de 30 de Outubro de 20118 que aprovou a minuta de acordo de 

desenvolvimento cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião e a Associação de Concertinas 

de Lameirão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

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

 

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
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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 16H00 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 _________________________________________ 


