
 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º 07 da Reunião Ordinária de 14.04.2021 
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                                                                                                          1/9 

 
 

ATA  N.º 07 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 14 DE ABRIL DE 2021 

 

Aos catorze dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, 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 24 de março de 2021, 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 

 

O Senhor Presidente da Câmara cumprimentou todos os participantes e iniciou este período propondo 

dois Votos de Pesar pelo falecimento dos Senhores Dr. Jorge Paulo Sacadura Almeida Coelho, 

histórico dirigente do Partido Socialista, e do Presidente da Câmara Municipal de Viseu, Dr. António 

Almeida Henriques. De seguida, fez a leitura do conteúdo dos mesmos, os quais ficam a fazer parte 

integrante da presente ata, como (Doc.1) e Doc.2), respetivamente. Os Votos de Pesar foram aceites 

pelos presentes, aos quais se associaram e os subscreveram, todos os Membros do Executivo. --------- 

Posteriormente, o Senhor Presidente da Câmara solicitou aos Senhores Vereadores que por 

conveniência dos serviços, a data da realização da primeira Reunião de Câmara do mês de junho, 

agendada para o dia 9 de junho (quarta-feira), às 14H30, fosse antecipada para o dia 8 de junho 

(terça-feira), à mesma hora. Todos os Senhores Vereadores concordaram que a Reunião Câmara de 9 

de junho, seja antecipada para o dia 08 de junho (terça-feira), pelas 14H30. ----------------------------------- 

A Senhora Vereadora Anabela Cardoso interveio para deixar o registo sobre a reunião realizada com 

os responsáveis por empresas de turismo do concelho (empreendimentos turísticos, alojamento local 

e animação turística), no passado dia 13 de abril, no Auditório Municipal. Participaram na reunião mais 

de 20 agentes turísticos do concelho, tendo-se ainda juntado representantes da Cooperativa de 

Desenvolvimento Dólmen, da Associação de Municípios do Baixo Tâmega e da Associação 

Empresarial de Baião. Participou também, por videoconferência, o representante da Porte e Norte – 

Entidade Regional de Turismo, Paulo Carrança, que deu a conhecer as linhas de apoio financeiro 

existentes, criadas para o momento que o país atravessa; e Daniel Frey, da organização Earth Check, 

entidade responsável pelo processo de certificação de Baião como destino turístico sustentável. 

Anabela Cardoso referiu que os principais objetivos desta reunião foram dialogar sobre a situação que 

se vive com a pandemia COVID-19, bem como sobre o projeto de certificação de Baião como destino 

turístico sustentável, e abordar alguns dos apoios públicos ao dispor dos agentes turísticos. Por fim, 

informou que, no próximo dia 24 de abril, será apresentado mais um livro sobre a História Social e 

Económica de Baião, do Dr. Mário Lino, cujo convite que fará chegar a todos os Membros do 

Executivo, bem como o programa para as Comemorações do dia 25 de Abril, que decorrerão na Praça 

do Município. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara usou da palavra para deixar o registo sobre uma reunião 

realizada no passado dia 13 de abril, com o ACES-Baixo Tâmega e o seu staff. Informou que foram 

abordados vários assuntos, entre os quais, a cedência de colaboradores e apoio logístico ao processo 

de vacinação da COVID-19. Assim. no âmbito do reforço de apoio na área da saúde, a Câmara 

Municipal de Baião poderá colocar mais 3 trabalhadores ao serviço do Centro de Saúde de Baião, a 

juntar aos outros 10 colaboradores já disponibilizados a este serviço, isto porque, não só se verifica 
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um maior volume de trabalho devido à vacinação contra a COVID-19, mas também a necessidade de 

maior prestação de cuidados de saúde às populações. Lembrou que a autarquia já colocou 7 

colaboradores seus no Centro de Saúde para apoiarem o processo de vacinação contra a COVID-19, 

bem como 3 motoristas, e igual número de viaturas, que apoiam cuidados de saúde ao domicílio. A 

necessidade de reforço com mais 3 assistentes operacionais foi apontada durante esta reunião entre a 

Câmara e a Diretora Executiva do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Tâmega, sendo que o 

reforço destes assistentes advém também da mudança do espaço de vacinação para um outro mais 

amplo e com acesso mais fácil, para aumentar o ritmo e o número de pessoas vacinadas no concelho. 

Informou também que, até ao momento, já foram administradas 2 625 vacinas e 578 pessoas já foram 

inoculadas com as duas doses. Foram ainda transportadas, pela câmara em articulação com as 

Juntas de Freguesia, para a Centro de Saúde, 117 pessoas para vacinação e na semana que decorre 

serão transportadas mais 19 pessoas. Por fim, referiu que no próximo sábado e domingo será 

reativado o processo de vacinação aos docentes e não docentes. ------------------------------------------------- 

 

Senhora Vereadora Anunciação Gouveia cumprimentou todos os presentes e interveio para salientar 

que a ligação de Baião à Ponte da Ermida e a ligação à EN 221, constantes do Plano de Recuperação 

e Resiliência, venham a ser efetivadas para a sua construção e não fiquem pendentes, como já 

aconteceu. Depois, disse esperar que os constrangimentos dos melhoramentos na Vila de Baião 

venham enriquecê-la posteriormente, em termos de funcionamento e embelezamento. Lembrou os 

cuidados a ter na requalificação do Jardim de S. Bartolomeu no que toca aos espaços verdes e no 

corte de arvores, muito embora reconheça, que por vezes há necessidade de abater por não estarem 

nas suas melhores condições, e por isso oferecerem algum perigo e não permitirem segurança aos 

utilizadores daqueles espaços. Ainda a este respeito disse que se devem manter os espaços verdes e 

não serem substituídos  por pedra, retirando algum embelezamento à Vila, ou correr o risco de ficar 

deserta de árvores. Lembrou de que as árvores agora a serem repostas, demoram imenso tempo a 

ficarem com alguma dimensão, e por isso, sugeriu que sejam adquiridas árvores já de grande porte, 

de forma a repor o conforto e a beleza que já se sentiu em outros tempos naquele espaço. --------------- 

O Senhor Vereador José Lima usou da palavra para dar algumas notas, nomeadamente sobre a Feira 

do Fumeiro de Baião, que este ano, por não se poder realizar nos moldes tradicionais, ocorreu através 

da internet, e que contou com o apoio da Cooperativa Dólmen. Realçou que os resultados alcançados 

foram muito positivos, sendo que, além de permitir a venda através da internet de outros produtos 

locais, traduziu-se em mais de 230 encomendas que foram enviadas de Baião para 67 concelhos de 

norte a sul do Pais. Por outro lado, esta feira online permitiu um reforço de vendas importante aos 

produtores baionenses e fez com que muitos produtos de qualidade chegassem a consumidores de 

outras regiões do país, que ainda não os conheciam e não os tinham provado. Referiu ainda que a 

Câmara, para além de assegurar a promoção da iniciativa, garantiu os custos associados aos portes 

de envio para compras superiores a 20 euros, disponibilizando ainda vales-oferta para utilização nos 
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estabelecimentos de restauração e de alojamento local de Baião, para compras superiores a 100 

euros. Informou também que na passada semana, acompanhado do Senhor Presidente da Câmara e 

do empresário Filipe Camelo, do Grupo Útil Camelo, visitaram a unidade empresarial em construção 

no Ingilde. Referiu que se trata de um grupo com 40 anos de existência, que possui investimentos em 

Cinfães, Castro Daire e Resende. O negócio trata da armazenagem de artigos para o lar, utilidades 

domésticas, calçado, decoração e brinquedos. Salientou que para o empresário, investir em Baião era 

“um namoro já muito antigo”, e que um dos pontos cruciais que o levou a investir em Baião, foi a forma 

prática com que o município rececionou e mostrou vontade em aderir a este o projeto, alegando que 

noutros concelhos se acaba por perder a vontade de investir devido às burocracias. Disse ainda que 

se prevê que o espaço possa iniciar atividade durante o último trimestre deste ano, com venda 

grossista para outras lojas e estabelecimentos, para Portugal, Espanha, Angola, Moçambique e Itália. 

Numa primeira fase criará de 6 a 10 postos de trabalho e numa segunda fase poderão ser criados, 

entre 20 a 25 postos de trabalho. Por fim, referiu que existe um outro empresário interessado em 

investir em Baião, também na zona do Ingilde, trata-se de uma empresa de recolha e transformação 

de pneus usados, numa abordagem amiga do ambiente, sendo que, se assim não fosse, não seria 

possível instalar-se em Baião. Acrescentou ainda que a empresa irá funcionar 24 horas por dia e 

poderão ser criados cerca de 40 postos de trabalho. ------------------------------------------------------------------- 

A Senhora Vereadora Anunciação voltou a intervir para alertar para as consequências ao nível do 

ambiente, que poderão advir da instalação de uma empresa deste género, defendendo que deverão 

ser contempladas todas as regras, de forma a não causar dissabores no futuro. ------------------------------ 

No seguimento do alerta deixado pela Senhora Vereadora Anunciação Gouveia, o Senhor Vereador 

José Lima garantiu que a questão do ambiente tem sido sempre a preocupação da Câmara de Baião.- 

O Senhor Presidente da Câmara agradeceu todas as intervenções proferidas pelos Senhores 

Vereadores e teceu algumas considerações. Em relação à intervenção da senhora Vereadora Anabela 

Rodrigues, sobre a reunião com os operadores turísticos do Concelho, enalteceu o papel fundamental 

das entidades de hotelaria, restauração e animação turística, como empresas que promovem a 

hospitalidade do nosso concelho, o bem receber dos baionenses e que valorizam muito património 

natural e cultural que Baião possui. Destacou que o setor do turismo é um dos mais dinâmicos no 

tecido económico baionense e que reuniões entre a autarquia e os agentes privados são muito 

importantes para encarar de forma comum os desafios que são colocados. ------------------------------------

Em relação ao processo de vacinação abordado pelo Senhor Vice-Presidente, sublinhou a forma 

eficaz como o mesmo tem decorrido, a colaboração e articulação com o ACES, bem como o papel de 

facilitador do Município, em prol das solicitações que têm sido colocadas. Destacou que num espírito 

de equipa e de colaboração, a Câmara Municipal de Baião irá sempre colaborar para o reforço das 

condições de acesso dos baionenses à saúde, bem como no avanço do processo de vacinação contra 

a COVID-19 no concelho. Referiu que o balanço é bastante positivo, muito devido à excelente parceria 
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com o ACES e com os agentes locais de saúde. Mais referiu que a capacidade de vacinação irá, 

ainda, aumentar substancialmente, prevendo-se que nas últimas semanas de abril possam ser 

administradas cerca de 8.000 vacinas por semana em todo o ACES, sendo que este valor pode chegar 

às 14.000 por semana em julho. Neste sentido, referiu que a Câmara Municipal de Baião irá colaborar 

com o ACES-Baixo Tâmega para encontrar condições logísticas que permitam a administração de 

mais vacinas e encontrar sempre a melhor resposta possível. ------------------------------------------------------ 

Relativamente aos assuntos da Ligação de Baião à Ponte da Ermida e a Ligação entre Quintã e 

Mesquinhata, abordados pela Senhora Vereadora Anunciação Gouveia, referiu que, como é do 

conhecimento de todos, são duas obras que estão incluídas no PRR que foi posto a discussão pública, 

traduzindo, portanto, aquela que é a vontade do Governo, em função, também, das muitas diligências 

encetadas pela Câmara. Finda a discussão pública – onde se espera que as nossas pretensões 

fiquem salvaguardadas - o documento será enviado para a Comissão Europeia, a quem cabe a sua 

aprovação. Entretanto, e sobre a possibilidade de algumas obras poderem vir a ser retiradas do PRR, 

disse que já questionou o Sr. primeiro-ministro, na qualidade de Secretário-Geral do PS, o qual 

informou que Bruxelas tem sido muito renitente com a rodovia, dando prioridade à ferrovia, razão pela 

qual devemos estar cautelosos. Aproveitou ainda para partilhar com os Senhores Vereadores, que em 

relação ao processo da requalificação da EN 304-3, a Câmara não tem largado este dossier. Lembrou 

que a passagem desta via para a tutela da Autarquia, implica um grande investimento, daí que, o 

Município tem insistido junto do Governo, para a necessidade urgente de avançar com esta obra, mas 

com o apoio do Estado. O processo, que contempla um projeto com um valor superior a 1 milhão e 

200 mil euros, está pronto, tendo sido já validado e aprovado pela Infraestruturas de Portugal, pelo que 

espera ter em breve informação mais detalhada sobre esta matéria. No que diz respeito à questão das 

árvores na Vila de Baião, foram entregues flyers a todos os Senhores Vereadores e informou que os 

mesmos também foram distribuídos à população, sobretudo da Vila, reconhecendo que esta 

distribuição poderia ter sido feita antes do início de todo o processo de requalificação urbana da Vila e 

mais concretamente do Jardim de S. Bartolomeu. Quanto ao abate de árvores, informou que a Câmara 

dispõe de uma Comissão Técnica que, de forma regular, faz a avaliação das condições fitossanitárias 

e biomecânicas das árvores existentes em espaços públicos. Esta comissão efetuou uma vistoria a 

vários espaços da vila de Baião, em 5 de fevereiro, cujo relatório da mesma recomendava o abate de 

algumas árvores, como medida preventiva para salvaguarda da segurança dos utilizadores dos 

referidos espaços públicos, com substituição criteriosa por espécies de menor porte e mais adequadas 

aos locais em questão. Foi entregue uma cópia do relatório aos vereadores. Perante esta 

recomendação, a Câmara teria que tomar a decisão de proceder ao abate das mesmas, sob pena de 

acontecer algum acidente, como se tem conhecimento que já aconteceu, infelizmente, noutros 

Municípios, dando como exemplo a situação que se verificou no Funchal, que provocou vítimas 

mortais. Referiu que, apesar da Câmara ter emitido uma nota sobre o assunto em fevereiro, reconhece 

mais uma vez, que se a distribuição dos flyers tivesse sido antes do início do processo de abate, o 
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impacto negativo teria sido atenuado. No que diz respeito ao embelezamento do espaço, disse que o 

ponto central do Jardim de S. Bartolomeu será uma área de lazer e convívio para crianças e famílias, 

serão plantadas 20 árvores novas, de médio porte, e será criada uma pérgula, com zona sombreada 

com trepadeiras floridas virada para a Rua de Camões. O caramanchão será também embelezado 

com a colocação de flores coloridas e aromáticas, adaptando-se a cada estação do ano. Terminou 

dizendo que olhando para o flyer, podemos esperar que depois desta requalificação, teremos um 

futuro Jardim de S. Bartolomeu com mais espaços verdes do que os que existiam anteriormente e 

sobretudo, ainda mais atraente, funcional e embelezado. Terminou reiterando que sempre que estejam 

em causa situações que ponham em risco a segurança pública, não hesitará em tomar as medidas 

adequadas, mesmo que alguma opinião pública não goste. --------------------------------------------------------- 

Em relação à intervenção dos Senhor Vereador José Lima, sobre a Feira do Fumeiro e atendendo à 

forma como foi realizada este ano, devido à pandemia, disse que todos os envolvidos devem ficar 

satisfeitos com resultados obtidos. Relativamente à instalação das duas novas empresas em Baião, 

reconheceu todo o empenhamento no trabalho desenvolvido pelo Senhor Vereador José Lima, na área 

económica, contribuindo assim para que mais empresas sejam atraídas para se instalarem em Baião e 

sejam criados mais postos de trabalho. ------------------------------------------------------------------------------------ 

A Senhora Vereadora Anunciação agradeceu a explicação dada pelo Senhor Presidente sobre o 

estado em que se encontravam as árvores que tiveram de ser abatidas e mediante o que pode ver no 

flyer que lhe foi entregue, mostrou-se satisfeita pela solução encontrada, aguardando pelo resultado 

depois das obras do novo jardim. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por fim, o Senhor Presidente, fez ainda uma breve alusão a outras obras que também estão a decorrer 

na Vila de Baião, como a requalificação do edifício da Antiga Biblioteca, do Auditório Municipal, bem 

como a Nova Biblioteca Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

                           

 
1. Listagem de compromissos plurianuais do ano de 2021, assumidos ao abrigo da 

Autorização Prévia Genérica de 05/12/2020 concedida pela Assembleia Municipal de Baião – 

Conhecimento  

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo I 

à presente ata. A Câmara tomou conhecimento e deliberou submeter o assunto à Assembleia 

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

Baião – Ratificação – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador 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, ratificar a cedência do Auditório 

Municipal à Comissão Política Concelhia do Partido Socialista de Baião. ---------------------------------------- 

3. Protocolo de formação para realização de prática em contexto de trabalho entre a Câmara 

Municipal de Baião e a Escola Básica e Secundária de Vale de Ovil – 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 protocolo de formação para realização de 

prática em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião e a Escola Básica e Secundária de 

Vale de Ovil. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Minuta de Contrato para a aquisição de serviços no âmbito da terapia assistida por animais 

(Cães), entre o Município de Baião e a Associação Portuguesa para a Intervenção com 

Animais de Ajuda Social (ANIMAS) – 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 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 contrato para a aquisição de serviços no âmbito da terapia assistida por animais (Cães), 

entre o Município de Baião e a Associação Portuguesa para a Intervenção com Animais de Ajuda 

Social (ANIMAS). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Minuta de adenda ao protocolo de colaboração entre a Direção-Geral dos Assuntos 

Consulares e Comunidades Portuguesas e o Município de Baião – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais, 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 minuta de adenda ao protocolo de colaboração entre a Direção-Geral dos Assuntos 

Consulares e Comunidades Portuguesas e o Município de Baião. ------------------------------------------------- 
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6. Pedido de apoio – Doação de material para a Loja Social da 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 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 o pedido de apoio, através da doação de 

material para a Loja Social da Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião. ------------- 

 

7. Projeto de Regulamento da Universidade Sénior de Baião – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais, 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 o Projeto de Regulamento da Universidade Sénior de Baião. --------------------------------------------- 

 

8. Projeto do Código Regulamentar do Município 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 

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 o Projeto do Código Regulamentar do 

Município de Baião e submeter o documento a consulta pública, pelo prazo de 30 dias. -------------------- 

 

9. Apoio extraordinário à junta de freguesia de Santa Leocádia e Mesquinhata, destinado a 

fazer face às despesas decorrentes dos atos de vandalismo no Centro Cívico de Santa 

Leocádia  – 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 o apoio extraordinário à junta de freguesia 

de Santa Leocádia e Mesquinhata, destinado a fazer face às despesas decorrentes dos atos de 

vandalismo no Centro Cívico de Santa Leocádia e submeter o assunto à Assembleia Municipal. --------- 

 

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Não se verificaram inscrições. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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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 15H30 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 ________________________________________ 


