CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO
Reunião de Câmara

ATA

N.º 20

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO
REALIZADA EM 23 DE SETEMBRO DE 2019
Aos vinte três dias do mês de setembro de dois mil e dezanove, 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 -------------------------------------------------------------------------------------------Dra. Maria da Anunciação Coutinho Gonçalves Gouveia ------------------------------------------------------------Sr. José Manuel Lima Soares -------------------------------------------------------------------------------------------------

Participaram ainda nesta reunião, os Senhores, Chefe da Divisão de Gestão Administrativa e
Recursos Humanos, Dr. Joaquim Pereira Pinto de Azeredo, Chefe da Divisão de Gestão Urbanística e
Planeamento, Eng.º João Carlos Batista do Couto Barbosa e Chefe da Divisão de Gestão Financeira e
de Controlo Orçamental, Dr. José Agostinho Pereira Rangel. -----------------------------------------------------Ausências: Senhor Presidente da Câmara, Dr. Paulo Pereira, por se encontrar de férias e o Senhor
Vereador Henrique Gaspar Ribeiro, por motivos de ordem profissional, tendo a Câmara considerado
as faltas como justificadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Pelas dez 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
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A ata da reunião ordinária realizada no dia 11 de setembro de 2019, 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 a Senhora Vereadora Maria da Anunciação Coutinho
Gonçalves Gouveia, 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 Presidente da Câmara em Exercício, cumprimentou todos os presentes na sala e
agradeceu a presença dos Senhores Vereadores, bem como a sua disponibilidade para antecipar a
presente reunião. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Senhora Vereadora Anunciação Gouveia interveio para realçar o evento relativo ao Campeonato de
Motonáutica Fórmula 2 que correu bem, numa paisagem fantástica e o Rio Douro fica mais
enriquecido. Acrescentou que é preciso pensar em engrandecer este Campeonato, , através da oferta
de outras atividades, que permitam atrair mais pessoas para o evento. ------------------------------------------

A Senhora Vereadora Anabela Cardoso usou da palavra para deixar o registo sobre algumas
atividades recentes, nomeadamente o “Cinema Fora do Sítio” que ocorreu nas últimas semanas em
Loivos da Ribeira e Grilo, a qual foi muito apreciada e com bastantes pessoas a assistir. Salientou que
INATEL irá continuar com esta iniciativa onde a Câmara não tem qualquer custo. Uma outra atividade
relacionada com a criação de um grupo de teatro, conta já com 16 participantes, sobretudo jovens, um
número bastante significativo para o início do projeto. Referiu também a visita no próximo dia 25, de
um Grupo de 40 Seniores da Vila Francesa de Cormeilles-en-Parisis, que vêm conhecer o nosso
Concelho, no âmbito do processo de geminação e troca de experiências entre os dois municípios. Por
fim, referiu que no próximo sábado se realizará um lanche/convívio na Casa da Juventude de
Chavães, com todos os jovens voluntários, que deram um contributo bastante importante ao
participarem no programa Voluntariado Jovem na Natureza e Floresta, numa altura em que a
conservação da floresta e prevenção dos incêndios, tanto preocupa a sociedade atual.. --------------------

O Senhor Vereador José Lima interveio para dar conta e 2 iniciativas que ocorreram recentemente,
nomeadamente, o Grande Prémio de Portugal, a quarta e penúltima prova do Mundial de Fórmula 2
em motonáutica, que se realizou no passado fim e semana na Albufeira da Pala, em Ribadouro, o qual
foi mais uma vez um evento com grande sucesso, engrandecido por milhares de pessoas que
estiveram nas margens do Rio Douro a assistir a esta prova. Realçou que a Câmara tem estado atenta
a este espaço e continuará a fazê-lo, pois a Pala, só por si é linda e é sempre um espaço pronto para
receber todos os que nos visitam. Depois abordou uma outra iniciativa que ocorreu no Centro Hípico,
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onde os colaboradores da empresa Biogen plantaram cerca de 450 plantas. Enfatizou que por sermos
o concelho mais verde do distrito do Porto fomos escolhidos por esta empresa, no âmbito do seu plano
anual de responsabilidade social, para esta atividade, em que os 30 funcionários vieram
propositadamente fazer a plantação e os colaboradores da autarquia também ajudaram. Destacou que
daqui a uns tempos o nosso Centro Hípico estará pintado de cor de rosa, amarelo e vermelho e será
certamente um espaço digno de ser visitado. ----------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara em Exercício usou da palavra para agradecer todas referências feitas
pelos senhores Vereadores e deixar o registo sobre a abertura do novo ano letivo que decorreu no dia
12 de Setembro, no Auditório da Escola Básica e Secundária de Baião. em que, os professores e os
funcionários foram convidados a participar numa sessão de boas vindas, não só aos novos docentes,
como aos já residentes, preparada em estreita colaboração com a Câmara Municipal de Baião e os
Diretores dos 3 Agrupamentos de Escolas. Esta sessão que começou às 10 da manhã com a receção
aos professores e, logo de seguida, com um momento musical protagonizado por alguns alunos do
Agrupamento de Escolas de Sudeste de Baião que integram a Banda de Música da Casa do Povo de
Santa Marinha do Zêzere, orientados pela presidente da banda, Sónia Nogueira. Do plano de
trabalhos constavam 3 palestras protagonizadas por três especialistas: para os docentes, Marisa
Carvalho, que abordou a Educação Inclusiva e Helena Fonseca, que dissertou sobre o Programa
Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, e para o pessoal não docente, Liliana Carril, que falou
sobre Bullyng em contexto escolar. Os professores foram, ainda, convidados pela autarquia a visitar o
Mosteiro de Santo André de Ancede, que no próximo ano comemora os 900 anos da sua fundação,
que ficaram agradados com a experiência. Referiu que a realização deste tipo de iniciativa é
importante, na media em que é uma forma de apelar aos docentes que se empenhem nas exigentes
tarefas educativas porque só assim será possível preparar os alunos para um mundo cada vez mais
globalizado e competitivo. O sucesso escolar depende não só de quem cria as políticas, mas
sobretudo de quem as coloca em prática todos os dias e, neste caso, os professores são elementos
essenciais juntamente com os pais e encarregados de educação e o pessoal não docente. Defendeu
que a educação foi e sempre será uma prioridade para o Município de Baião porque é pela educação
e pela formação que se promove a mobilidade social dos nossos jovens e se melhora o
desenvolvimento económico e social do nosso território. No período da tarde, o encontro foi com o
pessoal não docente, Assistentes Técnicos e Operacionais, que foram convidados a participar em
algumas atividades dinamizadas pela Psicóloga. Terminou deixando um agradecimento aos alunos do
Curso de Hotelaria que prepararam os lanches nos servidos nos intervalos para todos os participantes.
Por fim, o Senhor Presidente da Câmara, informou e convidou todos os Membros do Executivo para as
iniciativas e eventos de organização direta e indireta da Autarquia, que decorrerão nas próximas
semanas, nomeadamente: As Comemorações do Dia Mundial do Coração, no dia 29 de setembro,
domingo, pelas às 08H15, com ponto de encontro, no Centro Cívico de Ancede, as inscrições serão
gratuitas, mas obrigatórias, haverá uma caminhada de 5 e 10 km e um passeio de bicicleta de 25 e 35
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km, a iniciativa é destinada ao público em geral; Meditação pela compaixão, destinada ao publico em
geral, no dia 4 de outubro (sexta feira) entre as 18H30 e as 19H30 na Biblioteca Municipal de Baião,
as inscrições serão gratuitas, mas obrigatórias. -------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara em Exercício usou da palavra para deixar o registo sobre a abertura
do novo ano letivo que ocorreu no dia 12 de Setembro, no Auditório da Escola Básica e Secundária de
Baião. em que, os professores e os funcionários foram convidados a participar numa sessão de boas
vindas, não só aos novos docentes, como aos já residentes, preparada em estreita colaboração com a
Câmara Municipal de Baião e os Diretores dos 3 Agrupamentos de Escolas. Esta sessão que começou
às 10 da manhã com a receção aos professores e, logo de seguida, com um momento musical
protagonizado por alguns alunos do Agrupamento de Escolas de Sudeste de Baião que integram, ao
mesmo tempo, a Banda da Casa do Povo de Santa Marinha do Zêzere, orientados pela presidente da
banda, Sónia Nogueira. Do plano de trabalhos constavam 3 palestras protagonizadas por três
especialistas: para os docentes, Marisa Carvalho, que abordou a Educação Inclusiva e Helena
Fonseca, que dissertou sobre o Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, e para o
pessoal não docente, Liliana Carril, que falou sobre Bullyng em contexto escolar. Os professores
foram, ainda, convidados pela autarquia a visitar o Mosteiro de Santo André de Ancede, que no
próximo ano comemora os 900 anos da sua fundação, que ficaram agradados com a experiência.
Referiu que a realização deste tipo de iniciativa é importante, na media em que é uma forma de apelar
aos docentes que se empenhem nas exigentes tarefas educativas porque só assim será possível
preparar os alunos para um mundo cada vez mais globalizado e competitivo. O sucesso escolar
depende não só de quem cria as políticas, mas sobretudo de quem as coloca em prática todos os dias
e, neste caso, os professores são elementos essenciais juntamente com os pais e encarregados de
educação e o pessoal não docente. Defendeu que a educação foi e sempre será uma prioridade para
o Município de Baião porque é pela educação e pela formação que se promove a mobilidade social
dos nossos jovens e se melhora o desenvolvimento económico e social do nosso território. No período
da tarde, o encontro foi o pessoal não docente, Assistentes Técnicos e Operacionais, onde foram
convidados a participar em algumas atividades dinamizadas pela Psicóloga ao serviços dos 3
Agrupamentos. Terminou deixando um agradecimento aos alunos do Curso de Hotelaria que
prepararam um lanche para todos os participantes. --------------------------------------------------------------------

Por fim, o Senhor Presidente da Câmara, informou e convidou todos os Membros do Executivo para as
iniciativas e eventos de organização direta e indireta da Autarquia, que decorrerão nas próximas
semanas, nomeadamente: As Comemorações do Dia Mundial do Coração, no dia 29 de setembro,
domingo, pelas às 08H15, com ponto de encontro, no Centro Cívico de Ancede, as inscrições serão
gratuitas, mas obrigatórias, haverá uma caminhada de 5 e 10 km e um passeio de bicicleta de 25 e 35
km, a iniciativa é destinada ao público em geral; Meditação pela compaixão, destinada ao publico em
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geral, no dia 4 de outubro (sexta feira) entre as 18H30 e as 19H30 na Biblioteca Municipal de Baião,
as inscrições serão gratuitas, mas obrigatórias. -------------------------------------------------------------------------

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA
1. Apoio financeiro à Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Marinha do Zêzere – Festas em
Honra de Nossa Senhora do Socorro / 2019 – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pela
Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Cultura, 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 o apoio financeiro à Fábrica da Igreja
Paroquial de Santa Marinha do Zêzere – Festas em Honra de Nossa Senhora do Socorro / 2019. ------2. Alteração ao atual Regulamento Municipal de Trânsito – Colocação de sinalização, conforme
planta anexa (Nº 1), na Rua Comandante Agatão Lança – 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 II 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 três votos a favor e duas abstenções dos
Senhores Vereadores do PSD, aprovar a alteração ao atual Regulamento Municipal de Trânsito –
Colocação de sinalização, conforme planta anexa (Nº 1), na Rua Comandante Agatão Lança. -----------Sobre este assunto, o Vereador do PSD, Miguel Dinis Correia, agradeceu o facto do assunto ter sido
reagendado para esta reunião e referiu que após consulta às entidades que representam o comercio
e industria e residentes anónimos, verificou que as propostas agora apresentadas ficam muito aquém
daquilo que são os anseios, expectativas e interesses dos munícipes. Salientou o facto de não
perceber que, após anos de discussão se tenha produzido tão pouco. Sublinhou que os interesses
legítimos dos munícipes, do comércio e da indústria não se encontram espelhados nesta proposta,
porque é pouco ambiciosa. Reforçou que é necessário avançar para uma solução integrada que para
além de reorganizar o trânsito na Vila no seu todo, se preocupe com o estacionamento escasso e
pouco eficiente existente e respetivo reordenamento, bem como cargas e descargas de passageiros e
mercadorias, mostrando-se, por isso, a bancada do PSD disponível para fazer parte ativa neste
processo. Referiu que a indicação do sentido de voto da bancada é a abstenção, por estarem certos
de que a partir desta discussão, o caminho a seguir irá ter em conta as sugestões genéricas atrás
referidas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara em Exercício esclareceu que estas propostas eram independentes
da revisão ao Regulamento Municipal de Trânsito que está em marcha e envolverá todos os
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interessados e até os munícipes em geral, e que se destinam apenas a resolver problemas pontuais
imediatos, identificados pela GNR e pelos comerciantes. -------------------------------------------------------------

3. Alteração ao atual Regulamento Municipal de Trânsito – Colocação de sinalização, conforme
planta anexa (Nº 2), na Rua Eça de Queirós – 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 III à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente
para conhecer da questão, deliberou, deliberou, por maioria, com três votos a favor e duas abstenções
dos Senhores Vereadores do PSD, aprovar alteração ao atual Regulamento Municipal de Trânsito –
Colocação de sinalização, conforme planta anexa (Nº 2), na Rua Eça de Queirós. --------------------------Sobre este assunto, o Vereador do PSD, Miguel Dinis Correia, agradeceu o facto do assunto ter sido
reagendado para esta reunião e referiu que após consulta às entidades que representam o comercio
e industria e residentes anónimos, verificou que as propostas agora apresentadas ficam muito aquém
daquilo que são os anseios, expectativas e interesses dos munícipes. Salientou o facto de não
perceber que, após anos de discussão se tenha produzido tão pouco. Sublinhou que os interesses
legítimos dos munícipes, do comércio e da indústria não se encontram espelhados nesta proposta,
porque é pouco ambiciosa. Reforçou que é necessário avançar para uma solução integrada que para
além de reorganizar o trânsito na Vila no seu todo, se preocupe com o estacionamento escasso e
pouco eficiente existente e respetivo reordenamento, bem como cargas e descargas de passageiros e
mercadorias, mostrando-se, por isso, a bancada do PSD disponível para fazer parte ativa neste
processo. Referiu que a indicação do sentido de voto da bancada é a abstenção, por estarem certos
de que a partir desta discussão, o caminho a seguir irá ter em conta as sugestões genéricas atrás
referidas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Alteração ao atual Regulamento Municipal de Trânsito – Colocação de sinalização, conforme
planta anexa (Nº 3), na Rua de Camões – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo
Excelentíssimo Senho Vice-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 deliberou, por maioria, com três votos a favor e duas
abstenções dos Senhores Vereadores do PSD, aprovar a alteração ao atual Regulamento Municipal
de Trânsito – Colocação de sinalização, conforme planta anexa (Nº 3), na Rua de Camões. -------------Sobre este assunto, o Vereador do PSD, Miguel Dinis Correia, agradeceu o facto do assunto ter sido
reagendado para esta reunião e referiu que após consulta às entidades que representam o comercio
e industria e residentes anónimos, verificou que as propostas agora apresentadas ficam muito aquém
daquilo que são os anseios, expectativas e interesses dos munícipes. Salientou o facto de não
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perceber que, após anos de discussão se tenha produzido tão pouco. Sublinhou que os interesses
legítimos dos munícipes, do comércio e da indústria não se encontram espelhados nesta proposta,
porque é pouco ambiciosa. Reforçou que é necessário avançar para uma solução integrada que para
além de reorganizar o trânsito na Vila no seu todo, se preocupe com o estacionamento escasso e
pouco eficiente existente e respetivo reordenamento, bem como cargas e descargas de passageiros e
mercadorias, mostrando-se, por isso, a bancada do PSD disponível para fazer parte ativa neste
processo. Referiu que a indicação do sentido de voto da bancada é a abstenção, por estarem certos
de que a partir desta discussão, o caminho a seguir irá ter em conta as sugestões genéricas atrás
referidas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Protocolo de cedência de viatura do Município à Junta de Freguesia do Gôve – Ratificação –
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 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, ratificar o
protocolo de cedência de viatura do Município à Junta de Freguesia do Gôve e submeter o assunto à
Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Minuta do acordo de colaboração entre o Município de Baião e o Centro de Convívio e apoio
à Juventude e Idosos de Santa Leocádia de Baião (CECAJUVI), para o serviço de refeições
escolares – Ano letivo de 2019/2020 – 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 do acordo de colaboração entre o Município de Baião e o Centro de Convívio e apoio à
Juventude e Idosos de Santa Leocádia de Baião (CECAJUVI), para o serviço de refeições escolares –
Ano letivo de 2019/2020. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Minuta do acordo de colaboração entre o Município de Baião e a Associação Cultural
Recreativa e Desportiva de Santa Cruz do Douro, para o serviço de refeições escolares –
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 do acordo de colaboração entre o Município de Baião e a Associação Cultural Recreativa e
Desportiva de Santa Cruz do Douro, para o serviço de refeições escolares. ------------------------------------

8. Minuta de protocolo de cooperação entre o Município de Baião e a Comissão de Fábrica da
Igreja Paroquial de Santo André de Ancede – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pela
Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Cultura, 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
cooperação entre o Município de Baião e a Comissão de Fábrica da Igreja Paroquial de Santo André
de Ancede. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Investimentos constantes do Empréstimo a Longo Prazo, até 1.650.000 Euros - Discussão e
Autorização Prévia da Assembleia Municipal – 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 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 proposta e submeter o assunto à
Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Empréstimo a Longo Prazo, até 1.650.000 Euros, para Financiamento de Diversos
Investimentos - Adjudicação e

Pedido de Autorização para Contratação à Assembleia

Municipal – 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 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 Adjudicação e Pedido de Autorização
para Contratação à Assembleia Municipal, referente ao Empréstimo a Longo Prazo, até 1.650.000
Euros, para Financiamento de Diversos Investimentos. A Câmara mais deliberou submeter o assunto à
Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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 12H00 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 _________________________________________

Ata N.º 20 da Reunião Ordinária de 23-09.2019
Praça Heróis do Ultramar, 4640-158 Baião
Tel. +351 255 540 500 # Fax. +351 255 540 510
E-mail. geral@cm-baiao.pt # Web. www.cm-baiao.pt

9/9

