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ATA N.º 24 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 27 DE DEZEMBRO DE 2018 

 

Aos vinte e sete dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, comigo, Dora Marisa Gomes Pinto, 

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 em 

Exercício, Dr. José Fernando Pinho Silva, e os Exmos. Membros da Câmara: -------------------------------- 

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

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

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

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

 

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: Senhor Presidente da Câmara, Dr. Joaquim Paulo de Sousa Pereira, por motivos 

pessoais, Senhor Vereador José Manuel Lima Soares por se encontrar a representar a Câmara na 

Assembleia-geral da ADREDT, tendo a Câmara considerado as faltas como justificadas. ------------------ 

 

Pelas catorze horas e trinta minutos o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara em Exercício 

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 

A ata da reunião ordinária realizada no dia 12 de dezembro 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

Senhor Presidente da Câmara em exercício usou da palavra para fazer referência à Festa de Natal 

Sénior e à Festa de Natal dos funcionários da Câmara Municipal, deixando uma palavra de 

agradecimento a todos quantos trabalharam, direta ou indiretamente, para a sua realização e uma 

palavra de reconhecimento pelo trabalho da Associação de Trabalhadores na organização da segunda 

iniciativa. Sublinhou que se tratavam de dois momentos altos, na valorização do espírito natalício, do 

convívio e dos afetos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Senhora Vereadora Anabela Cardoso convidou todos os presentes a visitarem a exposição de 

presépios, patente no Mosteiro de Ancede, iniciativa promovida pela paróquia de Ancede, em parceria 

com a Junta de Freguesia e o apoio da Câmara Municipal. Informou que a exposição estará aberta ao 

público até ao dia 30 de Janeiro e contava com presépios elaborados pelo Padre Francisco e por 

outras pessoas da paróquia. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Senhora Vereadora Maria Anunciação Gouveia referiu que Baião lhe parecia mais apagado e mais 

triste na época natalícia, com pouca atividade e pouca dinâmica. Sublinhou a necessidade de se ter 

uma maior atenção ao comércio local e referiu o comentário de tinha ouvido, por parte de um grupo de 

comerciantes locais, de que a autarquia só se preocupava com a dança, das professoras Sílvia e 

Liliana Castro, e com as bicicletas. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Senhor Presidente da Câmara em exercício sublinhou que a Câmara Municipal era uma entidade 

pública e, por isso, comprometida com a satisfação do bem comum e limitada naquilo que podia fazer 

para satisfazer cada um dos comerciantes, apesar da grande disponibilidade com que apoia os vários 

eventos. No entanto, sublinhou que, sobretudo os críticos, mas também - Câmara, Junta de Freguesia, 

Associação Empresarial de Baião e comerciantes - deveriam ter a capacidade de inovar e de 

apresentarem sugestões para melhorar a dinamização das vilas na época natalícia e noutros 

momentos festivos, num espírito de abertura e de colaboração que contará sempre com o apoio da 

Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------- 

 

Senhor Vereador Miguel Dinis Correia, em resposta à intervenção anterior, informou que na próxima 

Reunião de Câmara o PSD vai apresentar uma proposta ao executivo para a alteração da forma como 

estava estruturada a animação do concelho durante a época natalícia, de forma a ser dada voz ao 

povo com novas soluções. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Senhor Presidente da Câmara em exercício convidou todos os presentes para a noite de Cantar dos 

Reis, no dia 5 de Janeiro, às 21H30 no exterior dos Paços do Município, com a participação de vários 

grupos, desde ranchos folclóricos, a escolas de música, passando por associações musicais e de tipo 

recreativo e cultural. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Voto de Protesto – Partido Social Democrata – Proposta  

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

Excelentíssimos Senhores Vereadores do PSD, 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 proposta. ------------------------------------------ 

O Senhor Presidente da Câmara em exercício referiu que este voto reforça a preocupação do 

executivo, já por várias vezes manifestada junto da entidade pelo senhor Presidente da Câmara, 

conforme consta da ata hoje aprovada.------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Voto de Recomendação – Partido Social Democrata – Proposta  

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

Excelentíssimos Senhores Vereadores do PSD, 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 proposta. ------------------------------------------ 

Senhor Vereador Miguel Dinis Correia sublinhou que a verdade dos factos estava refletida, com rigor, 

na proposta. Acrescentou que sabia que a EDP estava a fazer um esforço para melhorar e solucionar 

o problema no interesse das populações, mas era necessário que as coisas avançassem mais 

depressa pois, ainda no dia de hoje, tinha havido um corte de luz de cerca de 5 segundos que já tinha 

registado para memória futura. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara em exercício referiu que a autarquia tem estado em contacto com a 

EDP para que a situação se resolva o mais rapidamente possível e que este voto, aprovado por 

unanimidade, legitima ainda mais esta posição do executivo. ------------------------------------------------------- 

 

3. Cedência de utilização do Auditório Municipal à ACRIBAIMAR – Associação de Criadores de 

gado de Baião e Marco – 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 III 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 cedência 
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de utilização do Auditório Municipal à ACRIBAIMAR - Associação de Criadores de Gado de Baião e 

Marco. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Homologação do auto da hasta pública de venda do prédio urbano (fração J) sito na Rua 

Albino de Carvalho, freguesia de Santa Marinha do Zêzere, 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 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 

Homologação do auto da hasta pública de venda do prédio urbano (fração J) sito na Rua Albino de 

Carvalho, Freguesia de Santa Marinha do Zêzere, Concelho de Baião. ------------------------------------------ 

 

5. Minuta de protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Baião e a Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro, com vista ao desenvolvimento de cooperação técnica na 

formação dos estudantes da licenciatura em Ciências da Nutrição – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara, 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 colaboração 

entre a Câmara Municipal de Baião e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com vista ao 

desenvolvimento de cooperação técnica na formação dos estudantes da licenciatura em Ciências da 

Nutrição. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

6. Minuta de adenda ao Contrato de prestação de serviços – Posto de Correios de Ancede, 

9902951 – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Sociedade da Informação, 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 adenda ao Contrato de prestação de serviços – Posto de Correios de Ancede, 9902951. ----- 

 

7. Minuta de contrato-programa de desenvolvimento desportivo com a Associação de 

Caçadores e Pescadores de Ovil e Loivos do Monte – 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 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, 
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aprovar a minuta de contrato-programa de desenvolvimento desportivo com a Associação de 

Caçadores e Pescadores de Ovil e Loivos do Monte. ------------------------------------------------------------------ 

 

8. Minuta de contrato-programa de desenvolvimento desportivo com a Associação Cultural, 

Desportiva, Recreativa e Social da Teixeira – 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 com a Associação Cultural, 

Desportiva, Recreativa e Social da Teixeira. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

9. Minuta de acordo de gestão entre a Infraestruturas de Portugal, S.A. e o Município de Baião 

– Construção de passeios em várias E.N.´s – 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 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 acordo de gestão entre a 

Infraestruturas de Portugal, S.A. e o Município de Baião – Construção de passeios em várias E.N.´s. – 

Senhor Presidente da Câmara em exercício sublinhou o esforço e empenhamento do Senhor 

Presidente da Câmara para que este assunto avançasse com sucesso. Era um motivo de regozijo a 

disponibilidade das Infraestruturas de Portugal para assumirem este investimento e os custos 

associados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Senhor Vereador Miguel Dinis Correia perguntou, especificamente, onde eram os locais previstos no 

protocolo para a construção de passeios. Após a devida autorização, o Chefe de Divião, Eng.º Couto 

Barbosa, informou que tratavam dos seguintes troços: na EN 321 o troço entre a vila e o Intermarché, 

entre o Intermarché e o cruzamento para o campo de futebol e na zona de Penalva e Mosteiro de 

Ancede. Na EN 321-1 o troço entre a vila e o cruzamento para o Ingilde e na EN 108 o troço entre o 

lugar de Portela do Gôve e o acesso às escolas. ----------------------------------------------------------------------- 

 

10. Protocolo de colaboração entre a Administração Regional de Saúde do Norte e a Câmara 

Municipal de Baião - 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 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, ratificar o protocolo de colaboração entre a 
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Administração Regional de Saúde do Norte e a Câmara Municipal de Baião. Sobre este assunto, os 

Senhores Vereadores do PSD apresentaram declaração de voto. ------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Miguel Dinis Correia disse congratular-se com a nova valência de estomatologia no 

SNS, serviço essencial para o bem estar das pessoas. No entanto, manifestou a sua preocupação 

perante um investimento por parte da autarquia, na ordem dos 40 mil euros, num património que iria 

reverter para a ARS, ao abrigo de um protocolo com um prazo de apenas três anos, o que era 

demasiado curto. Ressalvou que os protocolos com o Ministério da Saúde deveriam ter um clausulado 

seguro e que salvaguardasse os interesses do município, uma vez que o que estava em causa não 

previa qualquer penalização em situação de incumprimento, derivada, por exemplo, da falta de 

recursos financeiros e humanos e que podiam originar quebras no serviço prestado às populações. ----  

Senhor Presidente da Câmara em exercício informou que o Senhor Presidente da Câmara tinha 

enfatizado as questões colocadas na altura da assinatura do protocolo e sublinhou que o Município de 

Baião tinha negociado com a ARS no sentido de o protocolo conter uma cláusula com a ressalva de 

que o equipamento doado teria de permanecer no Centro de Saúde de Baião, salvaguardando o 

interesse dos seus cidadãos. Salientou que o protocolo tinha sido assinado de boa fé e, por isso, 

acreditava que seria cumprido por ambas as partes, permitindo fornecer um serviço essencial aos 

Baionenses, principalmente aos mais desfavorecidos. Por fim, registou o trabalho feito pelos diversos 

consultórios de medicina dentária do concelho que, através do estabelecimento de protocolos e 

acordos, permitiram que a população tivesse os cuidados de saúde oral possíveis, fundamentais ao 

seu bem estar e até auto estima. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 

11.  Alargamento de horário de estabelecimento comercial Gelataria “Fabuloso Costume Lda.”, 

sito na Rua de Camões, União de Freguesias de Campelo e Ovil – 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 XI 

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 3 votos a favor dos Senhores Vereadores do PS e 2 

votos contra dos Senhores Vereadores do PSD, aprovar a proposta. Sobre este assunto, os Senhores 

Vereadores do PSD apresentaram declaração de voto. --------------------------------------------------------------- 

Senhora Vereadora Maria Anunciação Gouveia disse que, no seu entender, não era razoável e nem 

aceitável que um estabelecimento inserido numa zona residencial pudesse funcionar todos os dias da 

semana até às 4H00, tendo em conta que o descanso era essencial para as pessoas. Por isso, disse, 

via com estranheza que os moradores tivessem votado, maioritariamente, de forma favorável ao 

alargamento do horário agora proposto. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara em exercício destacou o que estava plasmado na proposta, ou seja, a 

autorização era feita a título precário, sendo a mesma revogada caso surgissem reclamações 

devidamente fundamentadas ou alterações dos requisitos que determinaram o pedido de alargamento.  
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Senhor Vereador Miguel Dinis Correia destacou dois fatores: o parecer negativo da GNR ao 

alargamento do horário proposto e o facto do estabelecimento estar inserido numa zona residencial, 

sem garantidas de que possuía um sistema eficaz de isolamento sonoro para funcionar até às 4H00, 

para além de ser composto de uma esplanada na qual não era possível minimizar o ruído. Para além 

disso, a decisão ora tomada abria um precedente para outros estabelecimentos poderem fazer o 

mesmo tipo de requerimento no futuro. Sublinhou, também, que uma vez que já se sabia, através da 

GNR, da existência de reclamações, não fazia sentido a Câmara inscrever na proposta que a decisão 

era precária, tendo em conta uma condicionante que já existia. Acrescia que, com o alargamento do 

horário, mais reclamações poderiam surgir, desde logo dos condóminos que não tinham votado 

favoravelmente a proposta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

operação aprovada pelo Programa Operacional do Norte “Reabilitação do Edifício da Escola 

da Avenida” – 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 

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 pedido de empréstimo a 

longo prazo, para financiamento da contrapartida municipal da operação aprovada pelo Programa 

Operacional do Norte “Reabilitação do Edifício da Escola da Avenida”. ------------------------------------------- 

Senhora Vereadora Maria Anunciação Gouveia usou da palavra para dizer que o projeto de renovação 

da biblioteca era interessante, mas começava a ser elevado o montante de crédito que estava a ser 

feito pela autarquia, com os juros inerentes que tinham de ser pagos. Defendeu que os apoios 

deveriam ser aproveitados para rentabilizar e dinamizar espaços, mas também se deveria tirar algum 

proveito e liquidez desses investimentos. --------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Miguel Dinis Correia referiu que o investimento era considerável, o projeto já tinha 

sido aprovado e não seria colocado em causa. No entanto, no seu entender, apesar da importância do 

investimento em equipamentos sociais e culturais, também havia necessidade de dotar Baião de 

novos horizontes e pensar em investimentos que trouxessem rentabilidade ao município. Disse que, a 

Câmara Municipal tinha capacidade de endividamento, mas era preocupante não se ver investimento 

com retorno, que as pessoas possam sentir de forma significativa, como a criação de emprego. --------- 

Senhor Presidente da Câmara em exercício salientou que todos estavam de acordo que o espaço da 

atual biblioteca não reunia condições e não era aceitável para os dias de hoje e, por isso, o executivo 

tinha entendido que valia a pena investir nesse equipamento, pela sua importância e pelo caráter 

definitivo do mesmo. A Câmara Municipal dava, assim, um sinal forte da intenção de dinamizar o 

concelho através de investimento público, que se iria traduzir numa obra de grande vulto e importância 

para o concelho e que iria marcar e servir gerações futuras. --------------------------------------------------------- 
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13.  Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião - Processo 339/2018 – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais, 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 

atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião - Processo 339/2018 --------------------------------- 

 

14. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião - Processo 341/2018 – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais, 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 a proposta de 

atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião - Processo 341/2018. -------------------------------- 

 

15. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião - Processo 223/2018 – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais, 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 proposta de atribuição 

de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião - Processo 223/2018. ---------------------------------------------- 

 

16. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião - Processo 170/2018 – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais, 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 atribuição de 

apoio no âmbito do Fundo Social de Baião - Processo 170/2018. -------------------------------------------------- 

 

17. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião - Processo 67/2018 – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais, 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 proposta de 

atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião - Processo 67/2018. ---------------------------------- 

 

18. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião - Processo 160/2018 – Proposta 
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Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais, 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 proposta de 

atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião - Processo 160/2018. -------------------------------- 

 

19. Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público 

por tempo indeterminado - Reserva de recrutamento – 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 proposta. ------------------------------------------ 

 

 

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 57.º da Lei N.º 75/2013, de 12 de Setembro.-------------- 

 

 

ENCERRAMENTO 

 

E nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara em Exercício, Dr. José 

Fernando Pinho Silva, deu por encerrados os trabalhos, eram 16H10 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, Dora Marisa Gomes Pinto, Técnica Superior do Gabinete de Apoio à Presidência, a redigi e 

subscrevo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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O PRESIDENTE DA CÂMARA EM EXERCÍCIO 

 
_____________________________________________ 

 

OS VEREADORES 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

                A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


