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ATA N.º 15 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2020 

 
Aos doze dias do mês de agosto de dois mil e vinte, 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 ------------------------------------------------------------------------------ 

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

Sr. José Manuel Lima Soares ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Participaram ainda nesta reunião, os Senhores, Chefe da Divisão de Gestão Urbanística e 

Planeamento, Eng.º João Carlos Batista do Couto Barbosa e o Chefe da Divisão de Gestão Financeira 

e de Controlo Orçamental, Dr. José Agostinho Pereira Rangel. --------------------------------------------------- . 

 
Ausências: Senhoras Vereadoras Anabela Rodrigues Cardoso e Maria da Anunciação Coutinho 

Gonçalves Gouveia, por se encontrarem de férias, tendo a Câmara considerado as faltas como 

justificadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Pelas catorze horas e trinta minutos o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara declarou aberta a 

reunião com a seguinte ordem de trabalhos: ----------------------------------------------------------------------------- 

 
I. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO  

 
I. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

A ata da reunião ordinária realizada no dia 23 de julho de 2020, cuja leitura foi dispensada por a 

mesma ter sido previamente distribuída a todos os Vereadores, foi posta à discussão e aprovada por 

unanimidade. Não participou na votação o Senhor Vereador Henrique Gaspar Ribeiro, por não ter 

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

Regimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

O Senhor Presidente da Câmara iniciou este período para informar que, as Senhores Vereadoras 

Anabela Cardoso e Anunciação Gouveia, comunicaram que não participariam nesta reunião, por se 

encontrarem de férias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara cumprimentou os presentes e interveio para dizer que o 

concelho, apesar da pandemia, não pode parar e como tal, a Câmara continuará a promover um 

conjunto de eventos multifacetados, animação de verão, animação desportiva e comemoração do Dia 

internacional da juventude, cumprindo e garantindo as recomendações e regras de segurança da 

Autoridade Local de Saúde Pública e da DGS. Alertou que a lotação nos eventos referidos será 

limitada às condições de cada evento e respetivo espaço onde o mesmo decorre, sempre com 

marcação e pré-reserva dos lugares sentados, através de telefone. Depois, enumerou os eventos que 

irão decorrer com o apoio das Uniões de Freguesias de Ancede e Ribadouro, Campelo e Ovil e da 

Junta de Freguesia de Santa Marinha do Zêzere, nos Centros Cívicos das respetivas Freguesias. 

Destacou ainda a realização de outros eventos organizados por entidades externas, como o Concerto 

de Guitarra Clássica do Músico Francesco Luciani, promovido pela Fundação Eça de Queiroz, no 

próximo dia 16 de agosto. Insistiu mais uma vez, para a necessidade absoluta dos interessados 

efetuarem a respetiva reserva, de forma a poder-se garantir o distanciamento social, condição 

fundamental de segurança em contexto da pandemia do COVID-19. Apelou à responsabilidade 

individual de cada cidadão e alertou as camadas mais jovens para a obrigação de cumprirem as 

regras de segurança, uma vez que só com garantias de segurança a Câmara poderá continuar a 

organizar atividades deste tipo. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia cumprimentou os presentes na pessoa do Senhor Presidente 

da Câmara e usou palavra para abordar algumas questões. A primeira relacionada com as atividades 

que estão agendadas e desenvolvidas atendendo aos contratempos da atualidade, dizendo que o 

Senhor Vice-Presidente da Câmara, já deu a devida resposta. Outra questão relacionada com o ponto 

da situação do COVID-19, nomeadamente a sua evolução no Concelho, bem como a situação dos 

Lares. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador José Lima interveio para deixar o registo de algumas notas, uma delas relacionada 

com o fim de semana gastronómico, evento que se não fosse o contexto atual de pandemia, seria o 

Festival do Anho Assado, tal como tinha sido planeado, correu muito bem e com muita afluência aos 

restaurantes participantes, o que nos deve deixar a todos muito satisfeitos e foi mais uma promoção 

de Baião pela positiva. Uma outra nota, relativamente à visita da Senhora Ministra da Agricultura, 

Maria do Céu Antunes, que decorreu no passado dia 4 de agosto, dizendo que foi essencialmente uma 
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reunião de trabalho que permitiu uma troca de ideias entre todos os agentes presentes, autarcas, 

dirigentes associativos ou empreendedores do setor agroalimentar. Sublinhou que o projeto em causa 

foi muito elogiado pela Senhora Ministra, o qual visa a reconversão da antiga Adega Cooperativa num 

Centro Logístico e de Promoção do Setor Agroalimentar, que funcionará como um Centro de 

Incubação e Germinação de Novos Negócios, Formação e Investigação no setor agrícola. Esta 

iniciativa ainda comportará, entre outras valências, áreas de desenvolvimento de novos negócios, de 

apoio ao investimento, à inovação e internacionalização e com forte componente no armazenamento, 

logística e distribuição. Referiu ainda a importância deste projeto para o desenvolvimento do sector 

que mais toca o nosso Concelho, o sector primário que engloba a agricultura e a floresta. Por fim, 

destacou o facto da Senhora Ministra da Agricultura, ter reafirmado que o Ministério da Agricultura 

defenderá o projeto a par com a Câmara Municipal, aquando da procura de eventuais formas de 

financiamento para a sua materialização. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Presidente da Câmara agradeceu as intervenções proferidas pelos Senhores Vereadores e 

teceu algumas considerações. Relativamente aos eventos, reiterou o convite à participação nos 

referidos eventos e apelou à divulgação dos programas que estão nas redes sociais. Sobre a situação 

do COVID-19, abordada pelo Senhor Vereador Miguel Dinis Correia, informou que segundo os dados 

oficiosos para consumo interno, no Concelho existem 47 casos ativos. Disse que era verdade que a  

25 de julho, não havia nenhum caso ativo, mas que depois surgiu um surto muito focado nos utentes 

de uma IPSS, a OBER e que de zero passou para 34 casos. Sublinhou que depois de detetados 8 a 9 

casos, a Delegada de Saúde decidiu rastrear mais pessoas para identificação da cadeia de 

transmissão e claramente o número aumentou significativamente. Apelou mais uma vez a participação 

de todos na transmissão da mensagem para o cumprimento das regras de segurança da DGS e que 

são do conhecimento de todos. Sobre a situação nos Lares, informou que até ao momento não foi 

detetado qualquer caso em nenhuma das entidades, estas têm os seus planos de contingência, pelo 

que é preciso que os mesmos continuem a ser devidamente aplicados. No entanto, lembrou que 

apesar de não haver casos em nenhum dos lares, é necessário que os mesmos continuem focados na 

sua prevenção e no futuro. Informou ainda que, na sequência do que aconteceu no fim de semana em 

que foi identificado o surto, a Proteção Civil reuniu duas vezes a Comissão, uma de manhã, na sua 

Composição Restrita e outra à tarde, na Composição Alargada, não só para fazer o ponto da situação, 

mas também, perspetivar o futuro e decidir se haveria uma ou outra medida que fosse necessário 

implementar. Voltou a lembrar que todas as entidades têm que estar em alerta constante e não basta 

terem os planos, mas sim aplicá-los. Continuou a apelar a atenção de todos, sobretudo aos 

emigrantes para essa responsabilidade, que é individual e se transforma numa responsabilidade 

coletiva. Por fim, informou que numa reunião mais recente da Comissão na sua composição mais 

restrita, devido ao aumento de casos, decidiu-se cancelar a feira Anual de S. Bartolomeu, proposta 

que foi aceite por unanimidade, de forma a poder-se garantir todas as condições de segurança e 

saúde pública. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA                                                                    

 

1. Protocolo de colaboração entre a Faculdade de Letras da Universidade do Porto e o 

Município 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 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, ratificar o protocolo de colaboração entre a 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto e o Município de Baião. ------------------------------------------ 

 

2. Minuta de acordo de desenvolvimento cultural – Banda Marcial de Ancede – 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 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 minuta de acordo de desenvolvimento cultural com a Banda Marcial de Ancede – Proposta. - 

 

3. Minuta de acordo de desenvolvimento cultural – Casa do Povo de Santa Marinha do Zêzere – 

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 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 minuta de acordo de desenvolvimento cultural com a Casa do Povo de Santa Marinha do 

Zêzere. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

4. Minuta de acordo de desenvolvimento cultural entre a Câmara Municipal de Baião e a Casa 

do Povo de Campelo – 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 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 minuta de acordo de desenvolvimento cultural entre a Câmara Municipal de Baião e a Casa 

do Povo de Campelo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. Atribuição de apoio financeiro à Junta de Freguesia de Teixeira e Teixeiró, destinado a fazer 

face às despesas com os estragos causados pelas intempéries – 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 Junta de 

Freguesia de Teixeira e Teixeiró, destinado a fazer face às despesas com os estragos causados pelas 

intempéries. A Câmara mais deliberou submeter o assunto à Assembleia Municipal. ------------------------- 

 

6. Atribuição de apoio financeiro à Junta de Freguesia de Viariz – Ampliação do Cemitério de 

Viariz – 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, aprovar a atribuição de apoio financeiro à Junta de 

Freguesia de Viariz, destinado à Ampliação do Cemitério de Viariz. A Câmara mais deliberou submeter 

o assunto à Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

7. Concessão de apoio – Sob a forma de subsídio – À Associação de Trabalhadores da Câmara 

Municipal 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 

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 concessão de apoio sob a forma de 

subsídio à Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião. --------------------------------------- 

 

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

José Fernando Pacheco Ribeiro da Costa e a Senhora Maria Alexandra Pacheco Ribeiro da 

Costa – 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 

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 acordo de cedência de terreno celebrado 

entre a Câmara Municipal de Baião e o Senhor José Fernando Pacheco Ribeiro da Costa e a Senhora 

Maria Alexandra Pacheco Ribeiro da Costa. ------------------------------------------------------------------------------ 

 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º 15 da Reunião Ordinária de 12.08.2020 
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                                                                                                          6/9 

9. Venda de uma parcela de terreno, com a área de 312,15 m2, sita na Rua da Bela Vista, 

Valbom, União de Freguesias de Ancede e Ribadouro – 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 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 

venda de uma parcela de terreno, com a área de 312,15 m2, sita na Rua da Bela Vista, Valbom, União 

de Freguesias de Ancede e Ribadouro.------------------------------------------------------------------------------------- 

 
10. Relatório Final de Processo Disciplinar – Apreciação e Votação – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro dos Recursos Humanos, 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, e, tendo presente o Relatório Final 

elaborado pelo Instrutor do Processo Disciplinar, Dr. Nuno de Lemos Coutinho, Técnico Superior da 

Carreira de Jurista da Câmara Municipal de Baião, nomeado por despacho da Exma. Senhora 

Vereadora Anabela Cardoso, datado de 29 de junho de 2020, a Câmara Municipal de Baião, deliberou, 

por escrutínio secreto e por maioria  com quatro votos a favor e uma abstenção, aplicar ao trabalhador 

arguido, a titulo de sanção global, a multa no valor de 470,50 € (quatrocentos e setenta euros e 

cinquenta cêntimos), correspondente à soma das multas concretamente aplicadas às várias infrações 

praticadas pelo trabalhador, nos termos do nº 3, do art.º 180º da LGTFP. --------------------------------------- 

 
11. Minuta de acordo para a prestação dos serviços de faturação e cobrança e partilha de 

custos entre o Município de Baião e Águas do Norte, S. A. – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Ambiente, a qual se dá por integralmente reproduzida 

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

competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar minuta de acordo para a 

prestação dos serviços de faturação e cobrança e partilha de custos entre o Município de Baião e 

Águas do Norte, S. A. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
12. Pedido de isenção do pagamento da taxa de ocupação de espaço público – Processo Interno 

Nº 1754/2020 – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro dos Assuntos Económicos, a qual se dá por 

integralmente reproduzida no anexo XII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se 

certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar o 

pedido de isenção do pagamento da taxa de ocupação de espaço público, referente ao Processo 

Interno Nº 1754/2020. A Câmara mais deliberou submeter o assunto à Assembleia Municipal. ------------ 
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13. Pedido de isenção do pagamento da taxa de ocupação de espaço público – Processo Interno 

Nº 1755/2020 – 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 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 o 

pedido de isenção do pagamento da taxa de ocupação de espaço público, referente ao Processo 

Interno Nº 1755/2020. A Câmara mais deliberou submeter o assunto à Assembleia Municipal. ---------- 

 

 

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

Neste período interveio o Senhor Fernando António de Matos Rodrigues, residente em Ervins, 

cumprimentou todos os presentes e expôs algumas situações. Uma delas, relacionada com o facto de 

um seu vizinho ter tomado conta de um espaço da rua junto à sua habitação, informando que ocupa e 

utiliza esse espaço das mais diversas formas, nomeadamente para estacionar o seu veículo e até para 

matadouro. Felicitou o Executivo pelas obras que estão a decorrer na parte Baixa de Ervins, no 

entanto, alertou para o estado de outros caminhos públicos, em Ervins de Cima, que carecem de 

pavimentação, um deles numa distância de cerca de 50 m que ficou com a pavimentação 

interrompida, dizendo que a família está disponível para ajudar nos custos desta obra, se for 

necessário. Depois alertou que em Ervins existe um tanque público que é utilizado por muita gente, às 

vezes das formas menos adequadas e que ninguém o limpa, solicitou que aquele espaço seja 

melhorado, de forma a não provocar os maus cheiros que se fazem sentir, com risco de poder causar 

um problema de saúde pública. Por último, disse que a sua propriedade tem cerca de 12 hectares que 

não estão seguidos no terreno e por isso tem que se servir dos caminhos que existem à volta, sendo 

que, estes estão intransitáveis porque ninguém os limpa. Sublinhou que os seus terrenos estão limpos, 

mas que as quintas que estão próximas e até que fazem confrontações, não são limpas e estão com 

arbustos enormes, que a todo o momento podem deflagrar incêndios e colocar em perigo os bens e as 

pessoas que ali residem. Insistiu em dizer que este assunto é claramente preocupante, que apesar da 

Câmara não ter culpa, acaba por ter um papel ativo nas notificações dos proprietários para 

procederem à respetiva limpeza. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

O Senhor Presidente ouviu atentamente a exposição do munícipe e respondeu às questões 

apresentadas, sendo que a maior parte dos assuntos estão sob a jurisdição da Junta de Freguesia de 
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Campelo e Ovil, pelo que disse que iria transmitir as suas preocupações à respetiva Junta de 

Freguesia. Referiu que em relação ao facto do seu vizinho ocupar a rua, teria que, quando isso 

acontecer, denunciar a situação para que a Câmara possa enviar a fiscalização ao local, contudo, no 

final da reunião, poderá esclarecer melhor o assunto com os Senhores, Vereador do Pelouro do 

Ambiente e Chefe de Divisão, presentes na reunião. Sobre a questão da pavimentação de cerca de 50 

m2, disse que não queria adiantar nada, sem saber junto do Senhor Presidente da Junta, se se trata 

de um caminho publico ou vicinal, alegando que se o caminho for público a Junta de Freguesia, 

certamente assumirá os custos com a referida pavimentação. Relativamente à questão do fontenário e 

do tanque publico, que também pertencem à jurisdição das Junta de Freguesia, disse que são 

estruturas utilizadas de formas diversas e às vezes da forma menos correta, e que, também irá ver o 

assunto com a Junta de Freguesia. Quanto à limpeza dos terrenos, disse que a Câmara apenas 

poderá atuar em última linha, apenas pode e deve sensibilizar os proprietários para procederem à 

limpeza dos mesmos, tanto mais que, a Câmara não tem capacidade para substituir-se a milhares de 

proprietários. Acrescentou que a primeira abordagem deverá partir sempre da pessoa lesada junto do 

proprietário, caso não resulte, poderá fazer a participação à GNR, ou, até, o próprio lesado proceder à 

respetiva limpeza e posteriormente apresentar as despesas. A Câmara mediante participação também 

poderá enviar a fiscalização ao local, no entanto, sublinhou que é importante ter a noção de que os 

serviços a Autarquia não conseguem abranger todas as situações. Todavia, disse que a Câmara 

continuará a promover ações de sensibilização junto da população para a gravidade e perigo, dos 

proprietários não tratarem de limpar os seus terrenos. Reiterou mais uma vez, que a Câmara deve 

substituir-se, apenas e só, em última instância. Sobre a limpeza dos caminhos pedestres, referiu que, 

é necessário, verificar se os mesmos são do domínio público ou privado, ou ainda, se pertencem a 

vários consortes, o que a acontecer, torna-se ainda mais difícil proceder à sua limpeza. Terminou 

dizendo mais uma vez, que os assuntos apresentados irão ser transmitidos à Junta e Freguesia de 

Campelo e Ovil. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

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. -------------- 
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ENCERRAMENTO 

 

 

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

Sousa Pereira, deu por encerrados os trabalhos, eram 16H00 Horas. E para constar se lavrou a 

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

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

E eu, Ana Paula Pinto Carneiro, Técnica Superior da Divisão de Gestão Administrativa e de Recursos 

Humanos, Seção de Atendimento ao Munícipe, Expediente, Serviços Gerais e Arquivo, a redigi e 

subscrevo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

 

 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA,  

 

_____________________________________________ 
  

OS VEREADORES, 
 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 
 

A TÉCNICA SUPERIOR ____________________________________ 

 


