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ATA N.º 22 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 28 DE NOVEMBRO DE 2018 

 

 

Aos vinte e oito 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 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 ------------------------------------------------------------- 

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

ordem pessoal, tendo a Câmara considerado a falta como justificada. -------------------------------------------- 

 

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  
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I. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

 

A ata da reunião ordinária realizada no dia 14 de novembro 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 

 

O Senhor Presidente da Câmara em Exercício solicitou aos Membros do Executivo algumas 

alterações em relação às próximas Reuniões de Câmara, nomeadamente, a hora de inicio  e data das 

Reuniões de 12 e 26 de dezembro, respetivamente. Assim, propôs que a hora de início da reunião de 

12 de dezembro fosse antecipada das 14H30 para as 10H30 do mesmo dia e a reunião de 26 de 

dezembro fosse adiada para o dia 27 de dezembro (quinta-feira) à mesma hora. Todos os Senhores 

Vereadores disseram não haver qualquer inconveniente, e, por isso, concordaram com as alterações 

propostas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

A Senhora Vereadora Anabela Cardoso cumprimentou os presentes e interveio para deixar o  registo 

da estreia do VII Douro Filme Festival, que decorrerá a 30 de Novembro onde os jovens de Baião que 

frequentaram o curso de cinema super 8mm, que decorreu em Baião, nos dias 5, 6 e 7 de outubro de 

2018, terão a oportunidade de assistir à estreia dos filmes que eles próprios produziram, sendo que 

estes também serão transmitidos em Baião, em data a definir. Referiu ainda que uma jovem estudante 

baionense, Ana Maria Dinis, de Santa Marinha do Zêzere, venceu um prestigiado prémio de 

Ciberjornalismo Académico, na votação do júri e do público, com  a realização de um trabalho 

intitulado “Águas paradas movem o Tâmega?” em co-autoria com uma colega, ambas alunas do Curso 

de Ciências da Comunicação da Universidade do Minho. ------------------------------------------------------------ 

 
A Senhora Vereadora Anunciação Gouveia usou da palavra para dar conhecimento de algumas 

situações que considera importantes, nomeadamente, na Freguesia do Gove, que após as obras de 

saneamento básico,  o piso da Estrada Nacional 321, entre Gôve e Eiriz  encontra-se bastante 

danificado, obrigando os condutores a recorrer a manobras perigosas. Disse saber que a 

responsabilidade não é da Autarquia, no entanto, solicita que a Câmara intervenha junto da entidade 

responsável com alguma brevidade para que o piso seja devidamente reposto. Enalteceu as 

atividades propostas pela Câmara de Baião para as comemorações do Dia Verde do Município que 

irão decorrer entre os dias 3 e 7 de dezembro, bem como a iniciativa  de oferecer e plantar 500 

árvores, no total, aos três primeiros munícipes que as queiram receber no seu terreno. Disse que era 

uma boa iniciativa na medida em que é uma boa forma de sensibilizar as pessoas para a importância 
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de reflorestar Baião, até para ir de encontro ao slogan “Baião Vida Natural” e termos um Concelho 

cada vez mais verde. Por fim, alertou para o prazo de apresentação de candidaturas ao nível do 

empreendedorismo na CIM, que a Câmara divulgou no dia 14, cujo prazo terminava no dia 16, 

salientando que se tratava de uma boa iniciativa, mas pecava pela publicitação tardia, não permitindo 

assim, que um maior numero de pessoas se pudesse candidatar dentro do prazo. --------------------------- 

 
O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia entregou à mesa um requerimento, a solicitar eu lhe seja 

fornecida uma listagem das Associações e Instituições do Concelho, o qual faz parte integrante da 

presente ata. Depois abordou o problema que as pessoas que se deslocam à Vila de Baião têm para 

estacionar. Sabe que existem parques de estacionamento a céu aberto e cobertos, no entanto, as 

pessoas, por vezes,  por falta de conhecimento desses locais, ou até por uma questão de comodismo, 

tentam procurar  lugar para estacionar o mais perto possível do local onde pretendem resolver os seus 

assuntos. Neste sentido, propôs em nome dos Senhores Vereadores do PSD, que a Câmara através 

dos seus meios próprios de comunicação, faça chegar aos munícipes bem como às pessoas que 

visitam Baião, a informação desses locais de estacionamento, nomeadamente, no site e colocação na 

página da Câmara, na revista municipal e outros. Disse ainda que a Câmara tente de alguma forma, 

criar alternativas de estacionamento de novos lugares a descoberto, até como forma de dinamizar o 

comércio local, e de quem nos visita. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador Gaspar Ribeiro cumprimentou os presentes e interveio para dar conta de duas 

iniciativas que considera de alguma importância, designadamente, uma ação levada a cabo pela 

Resinorte em colaboração com a Câmara Municipal de Baião, que consistiu no reforço da rede de 

ecopontos do Concelho, com a colocação de mais 20 ecopontos. O objetivo desta ação é dotar o 

território de equipamentos que permitam à população efetuar cada vez mais a separação de resíduos, 

de modo a evitar o envio de resíduos para aterro e aumentar as metas de reciclagem. Assim, será 

fundamental a participação de toda a população, de forma a aumentar as quantidades de resíduos 

enviados para reciclagem, contribuindo não só para os benefícios ambientais, mas também para os 

benefícios económicos, dado que a tarifa de gestão de resíduos paga pelos munícipes é calculada de 

acordo com a quantidade de resíduos encaminhados para aterro. Ou seja, quanto menos resíduos 

forem encaminhados para aterro, menor será a despesa da autarquia com a gestão de resíduos e 

menor será o valor da tarifa paga pelos munícipes. No sentido de sensibilizar a população, a Resinorte 

irá proceder à distribuição de flyres nas habitações localizadas nas proximidades dos novos 

ecopontos, para que em conjunto, se possa atingir o objetivo de, aumentar significativamente a 

reciclagem, bem como alertar para a importância da preservação do ambiente. Depois, informou que a 

Câmara irá realizar as comemorações do Dia Verde do Município com várias atividades, as quais 

decorrerão entre o dia 3 e 7 de dezembro, cujo objetivo é reflorestar com espécies autóctones diversos 

locais do concelho e distribuir, gratuitamente, milhares de árvores à população. Para esta iniciativa, a 
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Autarquia tem disponível para oferta à população baionense quatro mil árvores, que entre os dias 3 e 7 

de dezembro os munícipes interessados em aderir a esta atividade, poderão levantar até 50 árvores 

de espécies como o Castanheiro, o Sobreiro e o Carvalho Alvarinho para casa. Para tal, basta 

dirigirem-se aos armazéns da Câmara Municipal de Baião e Quinta do Convento de Ancede, das 

08H30 às 13H30, ou aos Serviços Municipais Descentralizados de Santa Marinha do Zêzere, das 

09H00 às 13h00 e das 14H00 às 17H00. As instituições, entidades, associações e/ou juntas de 

freguesia também estarão contempladas com esta oferta. Informou também que durante este período, 

serão realizadas ações simbólicas de plantação em terrenos particulares, dos três primeiros munícipes 

que manifestarem interesse nesta ação, no limite máximo de 500 árvores para os três terrenos. 

Salientou ainda que esta iniciativa terá a colaboração de alunos voluntários dos três agrupamentos de 

escolas e/ou outras instituições que manifestarem interesse em participar. Por fim, informou que ainda 

no âmbito destas comemorações foram realizadas na passada semana duas visitas ao Carvalhal e 

Reixela, com os alunos dos Agrupamentos de Escolas do Vale de Ovil e do Sudeste de Baião. --------- 

 

O Senhor Vereador José Lima usou da palavra para esclarecer a questão abordada pela Senhora 

Vereadora Anunciação Gouveia sobre o prazo para a apresentação de candidaturas ao nível do 

empreendedorismo, na CIM. Disse que este prazo não se esgotava entre o dia 14 e 16, pois as 

candidaturas decorriam desde há muito tempo, a colocação da informação na página da Câmara no 

dia 14, servia apenas para reforçar e alertar que o prazo terminava no dia 16. Em relação à 

observação do Senhor Miguel Dinis Correia sobre os problemas de estacionamento, referiu que lhe 

causou algum espanto, na medida em que a Câmara já tem um trabalho feito em articulação com a 

GNR e AEB para reorganização do transito na Vila de Baião, o qual teve início aquando da alteração 

das praças de táxis. Salientou o facto de existirem na Vila de Baião cerca de 249 lugares de 

estacionamento, entre cobertos e descobertos e de as pessoas continuarem a procurarem lugares 

junto dos locais que frequentam e ainda o problema dos comerciantes que se queixam de, por vezes, 

os funcionários estacionarem nos lugares destinados aos clientes. Alertou para este problema e que é 

preciso termos algum bom senso, acrescentando que há trabalho a ser desenvolvido e a ser estudado 

com outras entidades que está a ser analisado para posterior resolução. ---------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia voltou a intervir para esclarecer que concorda quando é 

referido que as pessoas, por vezes, não procuram os lugares nos parques de estacionamento e 

acreditava que possam haver lugares vagos. Voltou a frisar que é preciso divulgar e informar a 

população de Baião e os visitantes,  que existem esses parques de estacionamento e a sua 

localização, e, depois pensar na eventual criação de um novo parque de estacionamento a 

descoberto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ainda sobre estre assunto, o Senhor Vereador José Lima solicitou aos Senhores Vereadores do PSD 

que ajudassem a informar a população que existem locais cobertos e descobertos para estacionar na 

Vila e Baião, e que,  da parte da Câmara tudo será feito, para que esta informação seja divulgada nos 

seus meios de comunicação. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

O Senhor Presidente da Câmara em Exercício agradeceu as intervenções proferidas pelos Senhores 

Vereadores, bem como a pertinência das questões levantadas.--------------------------------------------------- 

Disse que, em relação às ações levadas a cabo pela Resinorte e pela Câmara, estamos todos de 

acordo e que subscreve tudo o que foi dito pelo Senhor Vereador Henrique Gaspar. ------------------------- 

Sobre o empreendedorismo concordou com a explicação dada pelo Senhor Vereador José Lima e 

reforçou que se tratava de lembrar que o prazo para a apresentação de candidaturas termina 

efetivamente no dia 16. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente à questão do piso da estrada que liga Pedreda a Eiriz disse que a responsabilidade 

caberá à empesa Águas do Norte, dona da obra, no entanto, informou que a Câmara está atenta e irá 

fazer diligências junto da empresa para que o piso seja reposto o mais rápido possível, de forma a que 

as condições de circulação se façam em segurança e conforto. Sobre este assunto o Senhor Chefe de 

Divisão, Engº Couto Barbosa, completou este esclarecimento, acrescentando que se trata de uma 

obra de saneamento da responsabilidade das Águas do Norte, envolvendo em parte, também a 

Infraestruturas de Portugal, sendo que o piso foi reposto de forma temporária e a chuva não ajudou, 

sendo que o traçado terá novo piso, em breve de forma definitiva. ------------------------------------------------ 

Em relação à intervenção do Senhor Vereador Miguel Dinis Correia  disse que o documento entregue 

à mesa, passará a fazer parte integrante da ata, como documento nº 1, sendo que será reproduzida 

uma fotocópia do mesmo, a qual dará entrada nos serviços, para posterior fornecimento do documento 

solicitado. Sobre a dificuldade de estacionar na Vila de Baião, disse que é sempre possível melhorar 

as respostas aos cidadãos, mas que a Câmara de Baião fez um grande investimento em parques e 

estacionamento no Centro da Vila, nomeadamente, no parque coberto e descoberto do Centro de 

Saúde para que, além dos trabalhadores e utentes, fosse também permitido o estacionamento aos 

munícipes, bem como no parque coberto e descoberto da Escola Secundária, não esquecendo a 

construção do Parque de Estacionamento  da Rua do Grandal. Lembrou que a questão central passa 

muitas vezes pelo comodismo dos condutores que querem parar à porta de cada estabelecimento ou 

serviço. Quanto ao ordenamento e segurança do trânsito na Vila, disse que cabe à GNR, que faz um 

bom trabalho e que algumas pessoas até se queixam de algum excesso de rigor no desempenho 

dessa missão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Câmara em Exercício informou os Membros do Executivo, que o Técnico 

Superior Joaquim Santos, dos Serviços de Ação Social, irá deixar de exercer funções no Município de 

Baião, para abraçar um novo desafio profissional no Município do Março de Canaveses. Em nome da 

Câmara e em seu nome pessoal deixou o reconhecimento pelo seu profissionalismo, competência e 
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lealdade com que desempenhou as funções ao longo destes anos em benefício dos Baionenses e do 

Concelho, desejando-lhe as maiores felicidades para o seu futuro, profissional e pessoal.------------------ 

 

Por fim, o Senhor Presidente da Câmara em exercício 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, a assinatura de protocolo entre o Município de Baião e a 

Fundação Manuel António da Mota e a Associação Habitat for Humanity Portugal, no próximo dia 30 

de novembro, pelas 17H30, nos Paços do Concelho; a Comemoração do Aniversário do Doutor 

Orlando de Carvalho que será assinalada, uma vez mais, em Santa Marinha do Zêzere, nos Serviços 

Municipais, no próximo dia 1 de dezembro, pelas 15H00, a qual este ano, contará com a intervenção 

do Senhor Secretário de Estado da Valorização do Interior, João Catarino, subordinada ao tema 

“Políticas de Valorização do Interior”, este evento é uma organização conjunta da Câmara Municipal 

de Baião e da Sala de Estudo e de Documentação de Orlando de Carvalho (SEDOC),e pretende 

relembrar a ação de um homem que para além da vida académica foi ativista político e resistente 

antifascista, poeta e dinamizador cultural; a realização da Festa de Natal Sénior, nos dias 9 e 16 de 

dezembro, a partir das 11H00, no Pavilhão Multiusos de Baião e é organizada pelo pelouro dos 

Assuntos Sociais da Câmara Municipal, reunindo baionenses de todas as freguesias, no dia 9 de 

dezembro a festa fica reservada para as freguesias de Ancede e Ribadouro, Grilo, Gove, Santa Cruz 

do Douro e São Tomé de Covelas, Valadares e 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; o Fórum 

Baião Social no  Auditório do Agrupamento de Escolas do Vale de Ovil, o qual irá  ser palco de 

reflexão, partilha e debate sobre os papeis e as dinâmicas dos parceiros na promoção de práticas 

colaborativas e positivas na intervenção do social, no dia 18 de dezembro, a partir das 08H45m e terá 

como tema central a “Família, Infância e Envelhecimento: Desafios às politicas  e às práticas sociais. 

Outros eventos externos: o 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 

Voluntário de Baião, no dia 8 de dezembro, cujo valor das inscrições reverterá para a colocação de roll 

bar num veículo de combate a incêndios; o Espetáculo de Natal do  Grupo de Jovens de Santa Maria 

do Gôve, no Auditório Municipal de Baião, no próximo dia 15 de dezembro pelas 21H30. ------------------ 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião – Relatório de Contas das 

Festas Concelhias e de S. Bartolomeu / 2018 – Conhecimento  
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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 I 

à presente ata. A Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------ 

 

2. Cedência de utilização do Auditório Municipal à Escola de Música da Casa do Povo de 

Campelo – 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 de utilização 

do Auditório Municipal à Escola de Música da Casa do Povo de Campelo. -------------------------------------- 

 

3. Programa Eco-Escolas – Parceria de Colaboração – 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 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 o 

Programa Eco-Escolas – Parceria de colaboração. --------------------------------------------------------------------- 

 

4.Atribuição de apoio financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Baião 

– 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, aprovar a atribuição de apoio financeiro à 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Baião. ----------------------------------------------------- 

 

4. Atribuição de apoio financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Santa Marinha do Zêzere – 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 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 atribuição de apoio financeiro à 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santa Marinha do Zêzere. O Senhor Vereador 

Henrique Gaspar Ribeiro não participou na votação deste assunto, por entender ter impedimento legal.   
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5. Protocolo das condições de contratação e funcionamento das Equipas de Intervenção 

Permanente entre a Autoridade Nacional de Proteção Civil, Município de Baião e Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários 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 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, ratificar  o protocolo das condições de contratação e 

funcionamento das Equipas de Intervenção Permanente entre a Autoridade Nacional de Proteção Civil, 

Município de Baião e Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Baião. ------------------------- 

 

6. Minuta de protocolo das condições de contratação e funcionamento das Equipas de 

Intervenção Permanente entre a Autoridade Nacional de Proteção Civil, Município de Baião e 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santa Marinha do Zêzere – 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 das condições de 

contratação e funcionamento das Equipas de Intervenção Permanente entre a Autoridade Nacional de 

Proteção Civil, Município de Baião e Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santa 

Marinha do Zêzere. O Senhor Vereador Henrique Gaspar Ribeiro não participou na votação deste 

assunto, por entender ter impedimento legal.  ---------------------------------------------------------------------------- 

 

7. Contrato-programa de desenvolvimento desportivo – Apoio ao Clube Náutico de Ribadouro 

para a Prova do Campeonato do Mundo de Motonáutica F2 / 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 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, 

ratificar o contrato-programa de desenvolvimento desportivo de Apoio ao Clube Náutico de Ribadouro 

para a Prova do Campeonato do Mundo de Motonáutica F2 / Baião. O Senhor Presidente da Câmara 

em Exercício não participou na votação deste assunto, por entender ter impedimento legal.  -------------- 

 

8. Projeto de Alteração ao Regulamento do Conselho Municipal da Juventude de Baião – 

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 IX à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que 
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é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar o Projeto de Alteração 

ao Regulamento do Conselho Municipal da Juventude 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 em Exercício, Dr. José 

Fernando Pinho Silva, 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 EM EXERCÍCIO, 

 

_____________________________________________ 

 

 

OS VEREADORES 
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______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

                A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


