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ATA  N.º 25 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

Aos onze dias do mês de dezembro 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, 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, 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. ------------------------------------------------------ 

 

Pelas onze horas 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 

 

A ata da reunião ordinária realizada no dia 27 de novembro 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 

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

registo de uma iniciativa que ocorreu no passado sábado, sobre o Caminho de Torres, que integra os 

Caminhos de Santiago. Este caminho liga Salamanca a Santiago de Compostela e vai passar por 

Baião, nomeadamente na Teixeira, Teixeiró, Gestaçô e Loivos do Monte. Esta ação tinha como 

objetivo sensibilizar a comunidade para a importância deste caminho e para o apoio que a comunidade 

local poderá, eventualmente, vir a dar aos peregrinos que por ali passarem, acolhendo-os e 

monitorizando-os. Fez ainda referencia a outros eventos que decorrerão nos próximos dias, 

nomeadamente, Sessão de Meditação – “Meditar para perdoar”, no dia 13 de dezembro, pelas 18H00, 

na Biblioteca Municipal de Baião, organizada pelo Pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Baião, 

a atividade é dirigida ao público em geral, com participação gratuita, embora sujeita a inscrição. 

Referiu também a Homenagem à Fundadora da Fundação Eça de Queiroz, D. Maria da Graça Salema 

de Castro, pelo centenário do seu nascimento, que vai ser assinalada no dia 12 de dezembro, com a 

realização de uma missa de sufrágio na Igreja Matriz de Santa Cruz do Douro, pelas 09H30, seguindo-

se a colocação de uma coroa e flores no seu túmulo. Esta homenagem terá continuidade no dia 14 de 

dezembro, pelas 15H00, e consta de uma sessão de testemunhos, momentos musicais e 

apresentação de um vídeo sobre a fundadora da FEQ. Referiu uma outra atividade no dia 19 e 

dezembro, entre as 14H00 e as 17H00, o Atelier de Natal 2019, na Biblioteca Municipal de Baião, 

organizada pelo Pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Baião, dirigida a crianças com idades 

compreendidas entre os 6 e os 10 anos, com participação gratuita, embora sujeita a inscrição. Por fim, 

fez referência às sessões de cinema no Auditório Municipal, organizadas pelo Pelouro da Cultura da 

Câmara Municipal de Baião, nos fins de semana de 21/22 e 28/29 de dezembro, com a exibição dos 

filmes Frozen II e Last Christmas, respetivamente. --------------------------------------------------------------------- 

 

A vereadora do PSD, Anunciação Gouveia, fez uma apreciação a todos os eventos que de uma forma 

ou de outra valorizam e dignificam a nossa cultura e prolongam no tempo as marcas das nossas 

gentes, para tal destacou as Comemorações dos 40 anos da Vida Literária, do Escritor António Mota e 

Noite de Fados. Fez ainda, uma sugestão, para no próximo ano, e indo de encontro à época natalícia, 

a realização de um “Mercado de Natal”, de forma a trazer à vila de Campelo mais pessoas com vista à 

dinamização do nosso comércio local, da nossa cultura, proporcionando, deste modo, um ambiente 

mais festivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vice-Presidente cumprimentou os presentes e informou que o Município de Baião, no dia 29 

de Novembro, esteve presente no XXIV Congresso da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, que decorreu em Vila Real, tendo como temas de fundo, a descentralização de 
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competências e a regionalização. Depois referiu-se às sessões de cinema para seniores, sendo que a 

última destinou-se a um conjunto de pessoas que ainda não tinha tido a oportunidade de visualizar o 

Filme de Tony Carreira. Sublinhou que esta iniciativa se irá manter em 3 ou 4 sessões por ano, como 

forma de juntar a população sénior das várias IPSS’s do Concelho. Deixou também o registo de uma 

outra iniciativa do Pelouro da Educação sobre o cinema insuflável destinado às crianças do pré-

escolar e do 1º Ciclo, com a visualização de um filme alusivo a esta época natalícia. Referiu-se 

também ao II Fórum Baião Social que teve como objetivo colocar em debate o tema das respostas 

sociais face às pessoas portadoras da deficiência. Salientou que este fórum foi organizado pelo 

Conselho Local de Ação Social e juntou várias instituições sociais que mostraram o trabalho que é 

feito na área da deficiência. Destacou que o bem-estar social necessita do envolvimento de todos e 

enalteceu o trabalho das instituições de solidariedade social e da Câmara de Baião, sendo que, a 

realização destes encontros é sempre muito importante, na medida em há a partilha de conhecimentos 

e experiências, bem como de projetos inovadores dos participantes. Por fim, referiu-se ao Almoço 

Convívio de Natal organizado pelos dinamizadores dos Centros de Relação Comunitária de Viariz e 

Loivos da Ribeira que contou com o envolvimento das duas Juntas de Freguesia, tendo-se também 

associado a esta iniciativa o Presidente da Junta de Freguesia de Gestaçô. ------------------------------------ 

 

O Senhor Vereador Henrique Gaspar usou da palavra para dar nota de que, à semelhança dos anos 

anteriores, entre os dias 9 e 13 de dezembro, a Câmara Municipal de Baião vai assinalar a 9ª edição 

do dia Verde do Município, com duas ações, a primeira será a reflorestação da Quinta do Fojo com a 

colaboração dos alunos dos Agrupamentos de Escolas do Concelho. A segunda ação integra a oferta 

de árvores (castanheiros e carvalhos alvarinhos), a todos os cidadãos particulares, bem como às 

instituições, entidades, associações e/ou juntas de freguesia que também serão contempladas. Estas 

árvores podem ser recolhidas, entre os dias 9 e 13 de Dezembro, nos Viveiros da Câmara Municipal 

(junto ao estaleiro), das 07h00 às 14h00; na Quinta do Convento de Ancede, das 08H30 às 13H30; e 

também nos Serviços Descentralizados da Câmara Municipal em Santa Marinha do Zêzere, das 

09H00 às 13H00 e das 14H00 às 17H00. Sublinhou que com esta atividade a Câmara Municipal 

pretende reforçar a cor verde de Baião que detém, neste momento, a maior mancha percentual de 

todo o distrito do Porto, fortalecendo e acentuando a vida natural que se vive no concelho. Terminou, 

congratulando-se com a sessão anual de homenagem póstuma ao Professor Orlando de Carvalho, 

que decorreu no passado dia 1 de dezembro, em Santa Marinha do Zêzere, na Sala de Estudos e 

Documentação com o seu nome (SEDOC), a qual voltou a ser um momento para recordar a bravura, 

coragem e determinação desta figura cimeira da freguesia. A sala encheu para lembrar e enaltecer o 

jurista, poeta e homem de compromisso cívico e político, tendo como convidado central, o Dr. Alberto 

Martins, Ex-Ministro da Justiça, deputado da Assembleia da República e ativista na maior “crise 

académica” de Coimbra, em 1969. Felicitou a Câmara pela realização desta iniciativa que todos os 

anos tem contado com temáticas bastante interessantes e atuais. ------------------------------------------------- 
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O Senhor Presidente da Câmara interveio para fazer referência ao ponto alto do nosso Município que 

ocorreu com o encerramento das comemorações dos 40 anos de Vida Literária do Escritor Baionense, 

António Mota, no passado dia 30 de novembro, no Auditório Municipal de Baião. Salientou que teve 

uma cerimónia à altura do que o escritor merece, sublinhando o contributo que o mesmo tem dado 

para reforçar um sentimento positivo em relação a Baião. Deu os parabéns a toda a organização, que 

envolveu diversos setores da Câmara Municipal de Baião. De seguida, referiu-se a uma boa noticia, a 

qual se prende com o facto do Município de Baião ter obtido a certificação de Destino Turístico 

Sustentável. Disse que conquistar este certificado é uma mais-valia para o concelho de Baião em 

termos da nossa estratégia de desenvolvimento e um reconhecimento da qualidade de Baião e do seu 

potencial enquanto destino turístico que se pretende da mais alta qualidade. Salientou que o município 

de Baião e a Região Autónoma dos Açores, são os primeiros territórios portugueses conhecidos que 

assumiram o objetivo de proceder à certificação e o conseguiram, sendo que Baião é o primeiro 

município a nível mundial que recebe a distinção. Referiu que para passar este nível, foi necessário 

cumprir uma série de critérios, que são avaliados e renovados anualmente num processo de melhoria 

sistemática. Disse que este processo de certificação do concelho de Baião iniciou-se em março de 

2018 tendo sido efetuados levantamentos de indicadores estatísticos e um processo de pré-avaliação 

das características do território, envolvendo peritos internacionais e responsáveis locais. De entre os 

muitos indicadores trabalhados estão áreas como os consumos energéticos, qualidade e 

racionalização dos consumos de água, reciclagem de resíduos, emissões químicas e ambiência de 

segurança do destino, entre outros. Estes indicadores são posteriormente comparados com a média 

global de destinos e cruzados com os destinos com as melhores práticas a nível mundial. Desta forma, 

Baião destaca-se pela positiva ao nível da “racionalização de água potável”, “poupança de água”, 

“áreas verdes”, “reciclagem de resíduos”, “emissão de gases de estufa” e na generalidade dos 

indicadores referentes à “segurança”. Como elementos a serem trabalhados estão os “resíduos sólidos 

enviados para aterro”, “uso de papel amigo do ambiente”, “áreas protegidas” e “percentagem de 

operadores envolvidos no processo de sustentabilidade”, áreas nas quais o município irá preparar uma 

estratégia que será atempadamente apresentada junto aos baionenses e todos os parceiros a 

envolver neste ambicioso processo. Destacou que em análise no processo de auditoria e de 

levantamento efetuado, estiveram aspetos como o planeamento turístico, o desenvolvimento 

comunitário, a preservação do património cultural, a conservação e preservação de recursos 

ambientais, o envolvimento público e privado. Por fim referiu, que este é um trajeto longo, complexo e 

intenso que se pretende que envolva toda a comunidade, empresas, escolas, associações, operadores 

turísticos, entre outros. Os critérios são imensos, têm diversas componentes – social, económica, 

ambiental, legislativa, sendo, por isso, necessário sensibilizar toda a comunidade para a questão, no 

sentido de, em conjunto, podermos tornar a nossa região mais inovadora, competitiva e sustentável. 

Reconheceu o trabalho dos colaborares que estiveram mais diretamente envolvidos neste projeto, 

nomeadamente o Prof. Rui Mendes, a Engª Dora e a Engª Aida. Destacou que é uma satisfação 
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partilhar com todos esta notícia e sublinhou que foi um passo muito importante para um Município com 

a dimensão do nosso, que foi muito elogiado nas várias reuniões de trabalho. --------------------------------- 

A seguir, o Senhor Presidente da Câmara agradeceu as intervenções proferidas pelos Senhores 

Vereadores e fez algumas considerações, em relação à intervenção da Senhora Vereadora 

Anunciação Gouveia, sobre a cerimónia de encerramento das comemorações dos 40 anos de vida 

literária do Escritor António Mota, todos estamos de acordo que foi uma bonita e merecedora 

homenagem. Quanto à sugestão do Mercado de Natal, disse que esse mercado já vai existindo 

aproveitando aquilo que é a nossa ação. A este respeito, acrescentou que no próximo sábado, vai 

decorrer na Praça Eça de Queiroz, uma iniciativa organizada pela Dólmen em pareceria com a AEB e 

a Câmara, que vai muito no sentido de Mercado de Natal incluindo também animação. --------------------- 

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: Festa de Natal Sénior, nos dias 15 e 22 de dezembro, a partir das 10H00, 

no Pavilhão Multiusos de Baião, organizada pelo Pelouro dos Assuntos Sociais da Câmara Municipal 

de Baião, dirigida aos seniores do concelho com idade igual ou superior a 60 anos. No dia 15 de 

dezembro a festa está reservada para as freguesias de: Ancede e Ribadouro; Frende; Gôve; Grilo; 

Gestaçô; Santa Marinha do Zêzere e Viariz e, no dia 22 de dezembro, participarão os cidadãos de: 

Santa Leocádia e Mesquinhata; Teixeira e Teixeiró; Loivos do Monte, Valadares; Santa Cruz do Douro 

e São Tomé de Covelas; Campelo e Ovil; utentes da Santa Casa da Misericórdia e do Centro Social 

de Santa Cruz do Douro; Polo Aquático - 1º Encontro Nacional do Programa Nacional de Talentos 

2019/2020, nos dias  21 e 22 de dezembro, na Piscina Municipal Coberta, organizado pela  

Associação de Natação do Norte de Portugal, Federação Portuguesa de Natação em parceria com o 

Pelouro do Desporto da Câmara Municipal de Baião. Este encontro Nacional vai trazer até ao concelho 

cerca de 120 atletas e 16 treinadores de todo o país. Os alunos das Escolas de Natação de Baião 

também vão participar na iniciativa e os munícipes em geral podem assistir ao Encontro de forma 

gratuita. Outros eventos externos: Inauguração da exposição de Presépios da Catequese da União de 

Freguesias de Ancede e Ribadouro, no dia 20 de dezembro, às 21H00, no Mosteiro de Santo André de 

Ancede, organizada pela Paróquia de Ancede e Ribadouro, União de Freguesias de Ancede e 

Ribadouro, Banda Marcial de Ancede e Câmara Municipal de Baião, dirigida ao público em geral, com 

entrada gratuita; Festa de Natal das Crianças da União de Freguesias de Ancede e Ribadouro, no dia 

22 de dezembro, às 14H30, na Tenda do Mosteiro de Santo André de Ancede, organizada pela 

Paróquia de Ancede e Ribadouro, União de Freguesias de Ancede e Ribadouro, Banda Marcial de 

Ancede e Câmara Municipal de Baião, dirigida às crianças da freguesia e entrada gratuita; 

Inauguração do Presépio das Forças Vivas da Freguesia de Ancede, no dia 22 de dezembro, às 

18H00, no Lugar de Valbom, organizada pela Paróquia de Ancede e Ribadouro, União de Freguesias 

de Ancede e Ribadouro, Banda Marcial de Ancede e Câmara Municipal de Baião, a atividade é dirigida 

ao público em geral e entrada gratuita. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA                                                                    

 

1. Cedência do Auditório Municipal à Santa Casa da Misericórdia de Baião  – Proposta  

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

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

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

competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade dos presentes, aprovar a cedência 

do Auditório Municipal à Santa Casa da Misericórdia de Baião. ----------------------------------------------------- 

 

2. Cedência do Auditório Municipal à ACRIBAIMAR – Associação de Criadores de Gado 

Baião/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 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 dos presentes, aprovar a cedência 

do Auditório Municipal à ACRIBAIMAR – Associação de Criadores de Gado Baião/Marco. ----------------- 

 
3. Doação de quatro computadores à GNR 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 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 doação de quatro computadores à GNR 

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

 
4. Acordo de cedência de terreno celebrado entre a Câmara Municipal de Baião e o Senhor 

José da Silva – 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 dos presentes, aprovar o acordo de cedência de 

terreno celebrado entre a Câmara Municipal de Baião e o Senhor José da Silva. ------------------------------ 

 
5. Acordos de cedência de terreno para alargamento da Rua da Quinta, em Esmoriz, da União 

de Freguesias de Ancede e Ribadouro – 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 os acordos de cedência de terreno para 

alargamento da Rua da Quinta, em Esmoriz, da União de Freguesias de Ancede e Ribadouro. ----------- 
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6. 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 Vice-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, aprovar a atribuição de apoio financeiro à 

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

 
7. 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 Vice-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 dos presentes, 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 impedimento 

legal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
8. Minuta do 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 Vice-Presidente da Câmara, 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 do contrato-programa de 

desenvolvimento desportivo com a Associação de Caçadores e Pescadores de Ovil e Loivos do 

Monte.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
9. Minuta do contrato-programa de desenvolvimento desportivo - Sociedade Columbófila de 

Santa Marinha do Zêzere – 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 Minuta do contrato-programa de 

desenvolvimento desportivo com a Sociedade Columbófila de Santa Marinha do Zêzere. ------------------ 

 
10.  Minuta de contrato-programa de desenvolvimento desportivo – Associação Desportiva, 

Recreativa e Cultural Os Amigos de Ovil – 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 
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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 contrato-programa de 

desenvolvimento desportivo com a Associação Desportiva, Recreativa e Cultural Os Amigos de Ovil. -- 

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

 

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

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

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

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

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

 

ENCERRAMENTO 

 

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

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

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

aprovação e assinatura. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 _________________________________________ 


