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ATA N.º 20 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 28 DE OUTUBRO DE 2020 

 

 

Aos vinte e oito dias do mês de Outubro 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 da 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 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 14 de outubro de 2020, cuja leitura foi dispensada por a 

mesma ter sido previamente distribuída a todos os Vereadores, foi posta à discussão e aprovada por 
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unanimidade. Não participou na votação o Exmo. Senhor Presidente da Câmara, Dr. Joaquim Paulo 

de Sousa Pereira, 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 Vereador Miguel Dinis Correia, pediu para usar da palavra, cumprimentou todos os 

presentes na pessoa do Senhor Presidente da Câmara e começou por propor que fosse desde já 

colocada a hipótese das Reuniões de Câmara voltarem ao formato zoom, bem como o cumprimento 

escrupuloso dos tempos de intervenção, por força do agravamento da situação pandémica no país. 

Fez uma breve reflexão sobre a evolução da pandemia no país, alertando para os tempos difíceis que 

aí vêm. Mais referiu que o Governo e a DGS devem tomar decisões atempadas, claras e firmes, que 

defendam a saúde e a economia e não continuarmos a andar a correr atrás do prejuízo. O exemplo 

dos nossos governantes condiciona o comportamento dos portugueses. Referiu a campanha de 

vacinação contra a gripe a decorrer no Concelho, alertando para o facto de haver falta de vacinas 

disponíveis, no entanto, como a campanha ainda está a decorrer fará no final uma análise critica sobre 

esta matéria. Alertou em tom crítico, para o facto do Governo ter aprovado a partir de janeiro próximo, 

o aumento para o dobro, de 11€ para 22€ a tonelada de lixo depositada em aterro sanitário, com as 

consequências brutais que isso representa para os consumidores. Por último solicitou informação 

sobre o processo da ligação de Baião à Ponte da Ermida. ----------------------------------------------------------- 

 

A Senhora Vereadora Anunciação Gouveia cumprimentou todos os presentes e interveio para reforçar 

a abordagem feita pelo Senhor Vereador. Miguel Dinis Correia, salientando a crescente preocupação 

dos efeitos da Covid 19 em todo o país e que os resultados diários são alarmantes. Neste sentido, 

referiu a necessidade de se dar continuidade às campanhas de sensibilização, informando sobretudo, 

comportamentos a adotar em diferentes contextos: escolas, instituições, empresas, restaurantes, cafés 

e as instituições de saúde e de apoio a grupos sociais vulneráveis. Sugeriu também a criação de um 

vídeo, para elucidar os cidadãos de algumas regras definidas pela DGS, uma vez que ainda são um 

pouco ambíguas para muitas pessoas, como a utilização adequada da máscara, principalmente como 

guardá-la, como manter o distanciamento social, ocupação do número de pessoas por mesa, 

desinfeção de materiais obrigatória, etc. Salientou que inicialmente concordaram com o trabalho e com 

a preocupação da Autarquia, relativamente aos transportes escolares, através do desdobramento de 

autocarros, para que os nossos alunos viajassem de acordo com as regras impostas pela DGS. 

Acontece que agora muitos dos nossos alunos estão a viajar de pé, pois todos os lugares se 

encontram ocupados. Questionou quem está a falhar nesta situação, a empresa ou a autarquia? 

Elogiou a preocupação do Município para com os mais vulneráveis, conhecendo a sua ação de perto e 

a predisposição dos seus principais intervenientes. Diz não saber se o objetivo principal desta ação 

chega realmente a todos os carenciados, que são as pessoas mais distantes dos meios atuais de 
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informação. Sugeriu que este serviço importantíssimo e outros que se assemelham deveriam ter os 

números de telefone expostos em locais acessíveis e visíveis, para que todas as pessoas possam ter 

acesso aos mesmos. Destacou, para tal, o contacto do Gabinete de Apoio à Família, aos Bombeiros, à 

Saúde 24, à GNR e a um psicólogo que esteja disponível para ajudar os mais frágeis. Deixou a 

sugestão de elaboração de panfletos com estes serviços, podendo ser afixados nas paragens de 

autocarros e em outros locais públicos. Por fim, referiu a vinda do Senhor Secretário de Estado, Nuno 

Russo, ao concelho de Amarante para a apresentação pública da plataforma e-commerce, tendo sido 

evidenciada neste encontro a preocupação de fazer crescer a agricultura, através da inovação e 

competitividade como legado para a geração futura. Salientou que foi uma boa iniciativa, mas para se 

cumprir esta pretensão é necessário sensibilizar e incentivar primeiro os nossos jovens, para esta 

atividade. Manifestou não se ter feito nada para tal e sugeriu que seria proveitoso ministrar cursos de 

formação e workshops para este fim. Existe mão de obra agrícola específica que os mais idosos é que 

a dominam e quando estes desaparecerem esta arte morre com eles. Aproveitou o momento para 

reforçar o que os Vereadores do PSD, já tinham apresentado numa das suas propostas e que passa 

pela criação de uma cooperativa / associação de artes e ofícios, para que estes saberes permaneçam 

vivos, contribuindo assim para a sua continuidade e, consequente desenvolvimento local. ----------------- 

 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara cumprimentou todos os presentes na pessoa do Senhor 

Presidente da Câmara e interveio no sentido de responder a algumas questões apresentadas pelos 

Senhores Vereadores e relacionadas com os seus pelouros. Sobre a campanha de sensibilização e 

prevenção da covid-19, informou que depois de tudo o que se tem feito ao longo destes 8 meses, 

inicia-se amanhã mais uma campanha para alertar a população para as medidas e recomendações de 

proteção à Covid-19, utilizando os MUPI existentes no concelho, cartazes em cada cemitério e o carro 

de som entre 5ª feira e sábado. Referiu que esta é uma grande preocupação de todos e por isso, será 

colocada informação mais insistente e incisiva. Relativamente à campanha de vacinação, disse mais 

uma vez que a Câmara está sempre disponível para encontrar as melhores soluções para os 

baionenses, em parceria com as entidades locais de saúde, respeitando sempre a autonomia e as 

competências das instituições. Reafirmou que a Câmara estará na primeira linha e totalmente 

disponível para uma colaboração aberta e profícua em prol da população. Em relação à questão dos 

transportes escolares disse que a Câmara, para além da ação fiscalizadora da GNR, tem colocado 

dois funcionários adstritos ao setor da educação a fazerem o acompanhamento e controlo das 

viagens, quinzenalmente em data aleatória, sendo que, do relatório apresentado não consta, até ao 

momento, qualquer irregularidade, para além da informação de que num dos dias, um autocarro 

transitava com mais dois alunos, em relação à capacidade de 2/3 legalmente estabelecida e 

contratualizada. Acrescentou ainda que a Câmara vai muito para além da legislação, uma vez que 

está a transportar alunos que vivem a 1 Km da escola quando a lei obriga ao transporte dos alunos 

que residem a 3 ou 4 kms da escola. Referiu que no dia anterior reuniu com a encarregados de 

educação e o presidente da Associação de Pais do Agrupamento de Escolas de Eiriz, onde foram 
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abordados, entre outros, temas como as refeições e transportes, tendo-lhes sido dadas as devidas 

explicações e solicitou aos pais que comuniquem à Câmara as situações irregulares que detetarem, 

nomeadamente nos transportes escolares, identificando o dia e o circuito, em vez de acreditarem em 

notícias vagas e por vezes falsas, de maledicência, colocadas no Facebook. Disse ainda que, ao nível 

dos transportes, a única queixa que estes pais comunicaram foi a de que alguns motoristas 

arrancavam antes dos alunos se sentarem, podendo provocar a queda dos mesmos, mas que esta 

situação foi comunicada à empresa e às acompanhantes nos transportes, para que não voltem a 

acontecer. Em relação às pessoas mais vulneráveis no âmbito da COVID-19, disse mais uma vez que 

tem havido uma boa articulação de respostas entre as IPSS’s, Juntas de freguesia e Câmara 

Municipal. Este conjunto de entidades tem feito todo esse trabalho, no apoio às famílias identificadas 

como carenciadas, nomeadamente no apoio domiciliário e na distribuição de cabazes alimentares e 

medicamentos, sendo de louvar o envolvimento das farmácias do concelho neste último serviço. 

Aproveitou para solicitar aos Senhores Vereadores que, se tiverem conhecimento de alguma situação 

que precise de ajuda a comuniquem para que se possa prestar o apoio necessário. Acrescentou ainda 

que, em relação à divulgação da informação abordada pela Senhora Vereadora, a mesma tem sido 

divulgada pelos meios de comunicação da Autarquia e lembrou que no início do ano letivo foi entregue 

a cada aluno um desdobrável com toda a informação sobre o Covid-19 e os contactos telefónicos 

importantes a serem utilizados. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Senhora Vereadora Anunciação Gouveia elogiou o bom trabalho que a Câmara tem feito e realçou 

apenas os casos em que se tratam de pessoas que pertencem a faixas etárias que já não têm filhos 

na escola e, por vezes, não têm acesso a essa informação tão importante, no âmbito da situação que 

se está a viver. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador José Lima interveio para dizer que apesar do confinamento, a economia não parou 

em Baião, no entanto alertou que os comportamentos e atitudes responsáveis têm de partir de cada 

um de nós, a Câmara juntamente com a Associação Empresarial de Baião cria as condições para 

incentivar as pessoas a comprarem em Baião, como é o caso da campanha que iniciou recentemente. 

Em relação á agricultura tem rejuvenescido, mas é preciso juntar esforços e sinergias para a produção 

em escala, de forma a ser possível a sua aquisição por parte dos grandes comércios, de que outra 

forma é impensável. Referiu que a Câmara tem feito grandes esforços no sentido de dotar as Zonas 

Industriais do Concelho de melhores condições, de forma a atrair mais empresas, e no caso da 

expansão da de Baião, têm-se verificado alguns atrasos, alheios à vontade da Autarquia, 

nomeadamente, processos administrativos que dependem de outras entidades. Informou também que 

pensa ter muito em breve boas notícias sobre a aquisição de um terreno em Santa Marinha do Zêzere, 

para a implantação de uma nova Zona Industrial, o qual faz parte dos compromissos assumidos com 

os baionenses. Salientou que apesar de estar no caminho certo, tem sido um processo bastante difícil, 
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a negociação destes terrenos, lembrou que a Câmara tem as suas pretensões, mas depois também 

esbarra com estas limitações. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

teceu algumas considerações. Relativamente à intervenção do Senhor Vereador Miguel Dinis Correia 

registou a sugestão da retoma das reuniões via zoom. Referiu que as reuniões da Proteção Civil têm 

sido realizadas semanalmente por essa via e, na sua composição mais alargada realizam-se em 

função da evolução dos dados da pandemia. Ainda em relação à pandemia e à ação do Governo, 

disse que são tempos muito difíceis, nenhum País estava preparado, estamos todos a aprender uma 

vez que é uma situação absolutamente nova, e, se para as Autarquias não é fácil, para os 

Governantes será ainda mais difícil. Voltou a frisar que a responsabilidade é de cada um de nós e de 

todos e que os comportamentos e atitudes responsáveis farão toda a diferença, no combate a esta 

pandemia. Sobre a duplicação das taxas de resíduos sólidos urbanos disse que a medida anunciada 

pelo governo lhe parecia excessiva, mesmo tendo em conta o seu objetivo que é o da 

sustentabilidade. Sobre a ligação de Baião à Ponte da Ermida disse que ainda não tinha mais 

informações desde a visita do Senhor Ministro. Referiu ter uma expectativa positiva de que venha a 

estar inscrita no Plano de Recuperação e Resiliência. Em relação à intervenção da Senhora Vereadora 

Anunciação Gouveia, e dado que o Senhor Vice-Presidente já havia respondido, de uma maneira 

geral, às suas questões, acrescentou, apenas, em relação à “pobreza escondida”, que caso haja 

conhecimento de alguma situação que ainda não tenha sido identificada pelos Senhores Presidentes 

de Junta de Freguesia ou pelas IPSS’s, faça chegar essa informação, para que lhes seja prestado o 

apoio necessário. Relativamente à divulgação de informação sobre a prevenção do Covid-19, lembrou 

que no mês de maio foram enviados a toda a população panfletos com toda a informação necessária 

sobre as recomendações da DGS. Apesar disso nada obsta a que sejam realizadas outras ações de 

sensibilização. Quanto à agricultura, disse que o Senhor Vereador José Lima já respondeu, apenas 

referiu a elaboração da Carta Agrícola pela Santa Casa da Misericórdia de Baião, o apoio dado aos 

agricultores do concelho, nomeadamente à criação de gado, bem como a apresentação ao Governo 

do projeto de reconversão da Adega Cooperativa do Gôve que muito contribuirá para o 

desenvolvimento da agricultura do Concelho e respetivo escoamento dos produtos. Em relação à 

intervenção do Senhor Vereador José Lima, sobre a Zona Industrial de Santa Marinha do Zêzere, 

apenas referiu que não estava tão otimista como ele, pelo que só acredita quando fizer a escritura e 

caso isso não venha a acontecer, lembrou que não será por falta de vontade da Câmara, pois fez tudo 

o que estava ao seu alcance para que esta obra venha a ser uma realidade. ----------------------------------- 

 

Por fim, o Senhor Presidente informou todos os membros da Câmara para a calendarização do Rally 

Terras d’Aboboreira, apesar de ainda não se saber se o evento se vai realizar, devido aos 

constrangimentos causados pelo Covid-19. Referiu que este rally integra os municípios de Baião, 

Marco de Canaveses e Amarante. Que a serem garantidas todas as condições de segurança, realizar-
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se-á de 30 de outubro (sexta feira) a 31 de outubro (sábado). Disse que a prova integra o Campeonato 

Português de Ralis e será disputada em piso de terra. Informou ainda que até ao momento, a Câmara 

Municipal de Baião não divulgou este evento, não só porque é preciso haver garantias das entidades 

oficiais de que será possível a sua realização, bem como porque, a realizar-se, será sem público. ------ 

 

 
III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA                                                                    

 

1. Oferta de livros para a Biblioteca Municipal – 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, aceitar e agradecer a oferta de livros para a 

Biblioteca Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Protocolo de estágio em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, o Instituto 

Politécnico do Porto (Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto) e a 

aluna Bruna Eduarda de Carvalho Costa – 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 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 o 

protocolo de estágio em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, o Instituto 

Politécnico do Porto (Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto) e a aluna Bruna 

Eduarda de Carvalho Costa. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Acordo para a conservação e restauro da Igreja Matriz de Ancede – 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 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, ratificar o acordo para a conservação e restauro da 

Igreja Matriz de Ancede. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Acordo para a conservação e restauro da Igreja Matriz de Santa Marinha do Zêzere – 

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 IV 

à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 
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conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, ratificar o acordo para a conservação e restauro da 

Igreja Matriz de Santa Marinha do Zêzere. -------------------------------------------------------------------------------- 

5. Atribuição de apoio à Junta de Freguesia 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 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 à Junta de Freguesia 

de Viariz e submeter o assunto à Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------  

6. Substituição do Coordenador Técnico do Programa CLDS 4G – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente e Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais, 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, a substituição 

do Coordenador Técnico do Programa CLDS 4G, Helena Maria Filipe Delgado, por Teresa Daniela 

Camelo Pinheiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. Minuta de contrato programa de desenvolvimento desportivo – BAIDEBIKE - Clube de 

Cicloturismo de Baião – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro do Desporto e Associativismo, a 

qual se dá por integralmente reproduzida no anexo VII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e 

depois de se certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, 

aprovar a minuta de contrato programa de desenvolvimento desportivo com o BAIDEBIKE - Clube de 

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

 

8. Minuta de contrato programa de desenvolvimento desportivo – Associação Desportiva 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 VIII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e 

depois de se certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, 

aprovar a minuta de contrato programa de desenvolvimento desportivo com a Associação Desportiva 

de Ancede. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9. Minuta de contrato programa de desenvolvimento desportivo – Associação Cultural e 

Recreativa de Santa Cruz do Douro – Proposta  



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º 20 da Reunião Ordinária de 28.10.2020 
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                                                                                                          8/9 

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 IX à presente ata. A Câmara ciente da proposta e 

depois de se certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, 

aprovar a minuta de contrato programa de desenvolvimento desportivo com a Associação Cultural e 

Recreativa de Santa Cruz do Douro. ----------------------------------------------------------------------------------------   

10.  Cedência do Auditório Municipal à Comissão Política Concelhia do Partido Socialista de 

Baião – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Cultura e do Património Cultural, a qual se dá por 

integralmente reproduzida no anexo X à presente ata. A proposta foi retirada da ordem de trabalhos. -- 

11.  Doação de Bens Móveis – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Cultura e do Património Cultural, 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, aceitar e 

agradecer a oferta dos bens do espólio do Professor Doutor Orlando de Carvalho. --------------------------- 

 

 

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 16H00 Horas. E para constar se lavrou a 
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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, 

 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 

 

 

 

 

 


