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ATA  N.º 18 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 28 DE SETEMBO DE 2022 

 

Aos vinte e oito dias do mês de Setembro de dois mil e vinte e dois, 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,  Joaquim 

Paulo de Sousa Pereira e os Exmos. Membros da Câmara: --------------------------------------------------------- 

Filipe Manuel da Cunha Ferraz Fonseca ---------------------------------------------------------------------------------- 

Anabela Rodrigues Cardoso --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Henrique Gaspar Ribeiro -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Célia Maria da Conceição Alves Pereira Azevedo ---------------------------------------------------------------------- 

Maria Olivia da Conceição Cabral Mendes -------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ausências: Senhores Vereadores Paulo Adriano Guedes Portela e José Manuel Lima Soares, por 

motivos de ordem profissional e natureza pessoal, respetivamente, tendo a Câmara considerado as 

faltas como justificadas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Substituições: Foi efetuada a substituição do Senhor Vereador Paulo Adriano Guedes Portela, por 

Maria Olivia da Conceição Cabral Mendes. -------------------------------------------------------------------------------  

 

Participou ainda nesta reunião, o Senhor Chefe da Divisão de Gestão Administrativa e Recursos 

Humanos, Dr. Joaquim Pereira Pinto de Azeredo.  --------------------------------------------------------------------- 

 

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  
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I. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

 

A ata da reunião ordinária realizada no dia 14 de setembro de 2022, cuja leitura foi dispensada por a 

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

unanimidade. Não participou na votação a Senhora Vereadora Maria Olivia da Conceição Cabral 

Mendes, por não ter participado na reunião, nos termos do n.º 3, do artigo 34.º do CPA e n.º 5, do 

artigo 11.º do Regimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

O Senhor Presidente da Câmara cumprimentou todos os presentes bem como todas pessoas que 

acompanham estas reuniões por meios digitais. Depois informou que o Senhor Vereador José Lima, 

estava impedido de participar nesta reunião por razões de natureza pessoal. Informou também que o 

Senhor Vereador Paulo Portela comunicou ao Executivo que, por motivos pessoais, estará ausente no 

período compreendido entre 28 e 30 de setembro, inclusive, razão pela qual será substituído pela 

Senhora Vereadora Olivia Mendes. De seguida, disse que tinha algumas considerações a fazer sobre 

as interpelações feitas pelos Senhores Vereadores do PSD em reuniões anteriores, mas que por uma 

questão de cortesia e respeito, fá-las-á quando o Senhor Vereador Paulo Portela estiver presente. 

Porém, dado que algumas são de carater mais genérico irá abordá-las de imediato, nomeadamente no 

que diz respeito ao convite para a procissão de S. Bartolomeu, depois de verificar o que efetivamente 

se passou, disse que apesar do excelente trabalho que os serviços do seu secretariado fazem, são 

seres humanos e pequenas falhas acontecem, pelo que, em seu nome pessoal, da Câmara e do 

Município, lamentou o sucedido e pediu desculpas aos Senhores Vereadores do PSD por esta falha. 

Referiu-se ainda a uma interpelação direta da Senhora Vereadora sobre a participação variável do IRS 

nos agregados familiares, apresentando um quadro simples, mas explicativo e exemplificativo de 

alguns agregados familiares diferentes, onde foi possível evidenciar que a medida apresentada, 

relativamente à esmagadora maioria da população baionense, não tem qualquer efeito em termos de 

participação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----- 

 

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

do Dia Mundial do Turismo assinalado ontem, com o acolhimento de um grupo que veio através do 

INATEL visitar alguns dos espaços mais emblemáticos em termos de turismo no nosso território, 

nomeadamente a Fundação Eça de Queiroz, a Casa do Lavrador e o Mosteiro de Santo André de 

Ancede. Referiu que esta visita vem na linha de um trabalho que sido desenvolvido com o INATEL, na 

perspetiva de incluir Baião nos roteiros que aquela entidade promove, esperando em breve ter 

novidades nesta matéria. Depois, deixou o convite para mais uma iniciativa a realizar no próximo dia 

30, no Auditório Municipal, inserida no projeto Escrita em Cena, que trabalhada escritores regionais, 

onde será exibida a peça de teatro Socalcos, pelo Teatro Montemuro. ------------------------------------------- 
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De seguida, a Senhora Vereadora Célia Azevedo cumprimentou todos os presentes e usou da palavra 

para dar os parabéns à Associação Eco Simbiose, por mais uma vez ter levado a cabo a Desfolhada, 

relembrando os usos e costumes da terra, envolvendo a comunidade e principalmente a mais jovem. 

Disse que são iniciativas como esta que valorizam o nosso território e as nossas gentes. Depois, 

referiu que no passado dia 17 esteve no Auditório Municipal a assistir à peça do Teatro do Nordeste, 

do Grupo Filandorra, integrado no Festival Inventa que trouxe à cena a lírica aventura da alma solitária 

de Pascoais, um escritor filósofo de um concelho vizinho, Amarante, lamentando o facto de não terem 

estado muitas pessoas, o que estranhou, pois um dia destes no canal da RTP, os atores 

intervenientes neste festival comentaram a sua presença nesta peça e em Baião. Lamentou o facto de 

as pessoas não participarem quando têm esta oportunidade, e, alertou para a possibilidade de se 

optar por outros tipos de divulgação, de forma a chegar a mais pessoas. Referiu que lhe chegou ao 

conhecimento de que um número significativo de alunos do Concelho terá procurado nos concelhos 

vizinhos ofertas de cursos profissionais. Apesar dessa oferta não depender da atuação direta da 

Câmara, alertou para uma maior sensibilidade junto das entidades competentes para a disponibilidade 

de outros cursos e apostar em novas valências. Solicitou se lhe podia ser disponibilizado o número de 

alunos inscritos em todas as valências letivas, nos anos letivos 2021/2022 e 2022/2023, bem como o 

número de alunos inscritos em cursos profissionais nos mesmos anos letivos. Referiu que no 

seguimento das visitas às freguesias que sua bancada tem levado a acabo, com base nos 

pressupostos do seu programa eleitoral, visitaram a freguesia de Valadares, e como tal, questionou o 

Senhor Presidente, no sentido de saber para quando está prevista a inauguração do equipamento de 

lazer e parque infantil da referida freguesia. Agradeceu a disponibilização do transporte aquando da 

sua visita ao CRO de Resende e Baião, na pessoa do Dr. Joaquim Azeredo, que fez o favor de 

agendar, bem como ao Senhor Eng. Couto Barbosa, que fez o favor de os acompanhar. Disse ainda 

que tinha conhecimento que, em relação à exposição de pintura Grandes mestres, patente no 

Convento de Ancede, o prazo de exibição da mesma estava a terminar, e dado que as obras de 

requalificação daquele complexo ainda não foram inauguradas, se não seria melhor, dado a dimensão 

da referida exposição, prolongar o seu prazo, pelo menos até à inauguração do imóvel. -------------------- 

 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara cumprimentou todos os presentes e interveio para dar nota que 

representou o Município na Gala dos 110 Anos da Associação de Futebol do Porto. Informou que no 

decorrer do evento foram feitas algumas distinções, uma delas a um Baionense, que foi já Vereador 

nesta Autarquia, Senhor Carlos Carvalho que foi galardoado com o Prémio Dedicação. Questionou o 

Senhor Presidente sobre a visita de trabalho na semana passada a Itália para perceber outras 

realidades. Disse que devido à sua ausência e dentro do que são as suas funções e 

responsabilidades, houve um assunto que teve de tratar e se prende com o que foi discutido na última 

Reunião de Câmara e que chegou à comunicação social por parte da bancada do PSD. Lamenta o 

facto das questões que chegaram à comunicação social não serem acompanhadas das respostas que 
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também aqui foram dadas. Compreende que tem que haver oposição, mas a mesma tem de ser séria, 

por que da forma como o fazem demonstram não só alguma impreparação política, por parte dos 

Vereadores, como também uma falta de lealdade pelos serviços e pelos colaboradores deste 

Município, estando essencialmente à procura de aproveitamento político. Por fim, disse que tinha 

outras considerações a fazer, mas fá-las-á quando o Senhor Vereador Paulo Portela estiver presente.  

 

O Senhor Presidente voltou a intervir para reiterar a necessidade de clarificar algumas situações, as 

quais fará na presença do Senhor Vereador Paulo Portela, até para, querendo, defender-se. Depois 

aproveitou para fazer algumas considerações sobre as intervenções proferidas pelos Senhores 

Vereadores. Em relação à intervenção da Senhora Vereadora Anabela Cardoso, sobre o acolhimento 

do grupo INATEL, disse que se trata da continuidade de uma parceria que tem sido frutuosa e que se 

perspetiva que se materialize de forma ainda mais densa no futuro. Quanto à questão do teatro 

também abordada pela Senhora Vereadora Célia Azevedo, disse que partilhava do mesmo 

sentimento, contudo à Câmara compete dar as respostas e esta não deixa de ser uma resposta 

cultural, depois a forma como as pessoas as usam ou não, já fica fora do controlo do Município. 

Lembrou que se podem sempre reinventar os meios de divulgação. Lembrou que aquele espaço já se 

encheu para assistir a peças de teatro do Grupo de Baião, que por envolver familiares e amigos dos 

atores atrai mais público. Apesar disso, a Câmara continuará a realizar estas iniciativas mesmo sem 

se controlar os que vêm e os que não vêm, e, portanto, a senda continua, porque o caminho se faz 

caminhando. Relativamente à intervenção do Senhor Vice-Presidente disse que o compreendia bem 

ao ser confrontado em dar respostas, mesmo depois das mesmas terem sido dadas aqui na reunião. 

Sublinhou que ao levar as questões para a comunicação social, também deveriam ter em conta as 

respostas dadas às mesmas, e por isso, também acha que houve aqui claramente uma falta de 

lealdade da parte da bancada do PSD. Quanto ao assunto que lhe chegou ao conhecimento de que 

uns números significativos de alunos procuraram a oferta de outros tipos de cursos profissionais nos 

Concelhos vizinhos, disse que ao mencionar um número significativo, é sempre relativo, acabando por 

se repetir a mesma situação ao longo dos anos. Referiu que em cada agrupamento e em cada 

concelho há uma oferta formativa definida e discutida em sede de Conselho Municipal de Educação. 

Lembrou que não é possível ter todos os cursos em todos os concelhos, no caso de Baião existe uma 

oferta profissional para determinadas áreas, sendo que, não agradando, obviamente, procuram outras 

ofertas noutros locais, sempre foi assim. Contudo, pediu à Senhora Vereadora do Pelouro da 

Educação para dar uma explicação mais pormenorizada de como funciona a definição desses cursos 

profissionais, bem como o número de alunos inscritos também solicitado. --------------------------------------- 

 

A Senhora Vereadora Anabela Cardoso disse que a definição da formação profissional é articulada ao 

nível da CIM. Para o efeito é feita uma reunião de concertação entre os vários municípios para evitar 

que haja duplicação de formação, depois, as escolas é que definem quais são os cursos e as áreas 

onde querem atuar. No caso de Baião, inclusive, houve antes dessa reunião de concertação, um 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º 18 da Reunião Ordinária de 28.09.2022 
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                                                                                                          5/9 

contacto com a escola no sentido de alterar o um dos cursos na área da ótica, tendo sido escolhido um 

curso na área da saúde. Acrescentou que nessa reunião de concertação, além dos municípios e as 

escolas também está presente a DGESTE, para evitar que haja duplicação de formação e tentar que 

haja uma oferta diversificada que permita aos alunos ter várias possibilidades de escolha a nível 

profissional e formativo. Relativamente ao número de alunos que frequentam as escolas de Baião, fará 

chegar essa informação por e-mail. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Presidente da Câmara prosseguiu, para informar a Senhora Vereadora Célia Azevedo, que 

no que concerne à inauguração do parque de Valadares, depois da necessidade de se fazerem alguns 

ajustamentos e da sua receção provisória, está a ser ultimada a marcação de uma data oportuna para 

a inauguração desta e outras obras que, entretanto, ficaram concluídas. Quanto à questão da visita 

que fizeram ao CRO, disse que certamente tiveram oportunidade de ver no local o estado avançado 

da obra, porque é sempre melhor do que acreditar em informação que não é fidedigna. Lembrou que é 

uma daquelas obras, também pela sua dimensão, padece do facto de ter tido atrasos por falta de 

algumas matérias-primas. Sobre as cópias que pediu, nomeadamente dos autos de medição das 

obras e dos comprovativos dos atrasos, pediu à Ana Paula para fazer chegar à Senhora Vereadora 

esses documentos, o mais breve possível. Quanto à exposição Grandes Mestres, disse que se 

dependesse da sua vontade, teria sido inaugurada no final de julho ou agosto. Mas, também é verdade 

que quando se faz a contratação, esta tem que ser feita com muitos meses de antecedência, e, depois 

há sempre questões imponderáveis, quando se pretendia fazer coincidir a inauguração da exposição 

com a do próprio espaço que enfrentou uma requalificação de vulto, como todos sabem. Contudo, 

essa inauguração ainda não aconteceu, também porque a Câmara tinha todo o interesse que fosse 

feita por uma alta figura do Estado, aguardando-se a disponibilidade de uma data, e por isso, espera 

que nos próximos dias possa anunciar essa data, quer da exposição, quer do Mosteiro. Disse ainda 

que está a ser negociada a possibilidade de estender a exposição durante mais algum tempo, sendo 

certo que pode acontecer que uma ou outra obra, em caso de venda e o dono da obra não permita, 

possa ter que ser devolvida. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Apoio financeiro à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Santa Maria de Frende – 

Festas em Honra de Santa Maria de Frende / 2022 – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Cultura, a qual se dá por integralmente reproduzida 

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

para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio financeiro  à Fábrica da Igreja 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º 18 da Reunião Ordinária de 28.09.2022 
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 

Paroquial da Freguesia de Santa Maria de Frende, destinado à realização das festas em honra de 

Santa Maria de Frende / 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

2. Apoio financeiro à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Santa  Maria Madalena de 

Loivos da Ribeira  –  Festas  em Honra de Santa Maria Madalena / 2022 – 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 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 apoio financeiro à Fábrica da Igreja 

Paroquial da Freguesia de Santa Maria Madalena de Loivos da Ribeira, destinado à realização das 

festas em Honra de Santa Maria Madalena / 2022. --------------------------------------------------------------------- 

 

3. Apoio financeiro à Fábrica  da Igreja  Paroquial da Freguesia de Santa  Marinha  do  Zêzere  –  

Festas  em Honra de Santa Eufémia / 2022 – 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 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 o apoio financeiro à 

Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Santa Marinha do Zêzere, destinado à realização das 

festas em honra de Santa Eufémia / 2022. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Atribuição de apoio financeiro à Associação Empresarial de Baião no âmbito da 17ª Edição 

da Feira Stock Off – Versão Loja, nos dias 29, 30 e 31 de Julho de 2022 – 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 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 o apoio 

financeiro  à Associação Empresarial de Baião no âmbito da 17ª Edição da Feira Stock Off – Versão 

Loja, nos dias 29, 30 e 31 de Julho de 2022. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Projeto de Regulamento Interno do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social 

(SAAS) – 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, 
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aprovar o Projeto de Regulamento Interno do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social 

(SAAS). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Procedimento por hasta pública para alienação de prédio urbano (Antigo Grémio), sito no 

Lugar de Eiriz – 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 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 procedimento por 

hasta pública para alienação de prédio urbano (Antigo Grémio), sito no Lugar de Eiriz, da União de 

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

7. Proposta nº 5 dos Vereadores eleitos pelo PPD/PSD – Proposta  

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

Excelentíssimos Senhores Vereadores Eleitos pelo PPD/PSD, 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 maioria,  rejeitar a proposta com 3 votos 

contra dos Senhores Vereadores do Partido Socialista e 2 votos a favor dos Senhores Vereadores do 

PSD. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Filipe Manuel da Cunha Ferraz Fonseca, ausentou-se da sala, 

não participando na discussão e votação da proposta, por impedimento, nos termos do CPA. ------------ 

 

8. Minuta de acordo de desenvolvimento cultural – Associação Cultural e Recreativa de Santa 

Cruz do Douro – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vice-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 acordo de desenvolvimento cultural com a  Associação Cultural 

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

 

9. Minuta de contrato programa de desenvolvimento desportivo entre o Município de Baião e a 

Associação Desportiva de Ancede – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vice-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 entre o 

Município de Baião e a Associação Desportiva de Ancede. ---------------------------------------------------------- 
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10.  Minuta de contrato programa de desenvolvimento desportivo entre o Município de Baião e a 

Associação Cultural e Recreativa de Santa Cruz do Douro – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro do Desporto e 

Associativismo, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo X à presente ata. A Câmara 

ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para conhecer da questão, deliberou, 

por unanimidade, aprovar a minuta de contrato programa de desenvolvimento desportivo entre o 

Município de Baião e a Associação Cultural e Recreativa de Santa Cruz do Douro. -------------------------- 

 

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, Joaquim Paulo de 

Sousa Pereira, deu por encerrados os trabalhos, eram 16H30 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, 

  

_____________________________________________ 
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OS VEREADORES 

 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Esta reunião pode ser vista, de forma integral, através do link: https://youtu.be/xwm8HhATY-c 
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