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ATA  N.º 23 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2022 

 

Aos dezasseis dias do mês de Dezembro 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: --------------------------------------------------------- 

Paulo Adriano Guedes Portela ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Filipe Manuel da Cunha Ferraz Fonseca  

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

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

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

José Manuel Lima Soares ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Participou ainda nesta reunião, os Senhores, Chefe da Divisão de Gestão Administrativa e Recursos 

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

 

Pelas dez 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 29 de Novembro 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 o Senhor Vereador Henrique Gaspar Ribeiro, por não ter 
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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 

 

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

registo de algumas atividades que ocorreram e outras a ocorrer no âmbito dos seus pelouros. 

Começou por dizer que, neste período da época natalícia tentou-se ajustar a programação do 

Auditório Municipal com atividades mais direcionadas às crianças, sendo que, já no fim de semana 

passado foi exibida a peça “O Meu Avô Consegue Voar,” uma peça de teatro de marionetes, pela 

companhia Mandrágora, que teve uma boa adesão do público. Também no dia 7 de dezembro, 

decorreu uma iniciativa para os alunos do 1º Ciclo dos três Agrupamentos de Escolas, com a exibição 

de uma peça de teatro infantil no Auditório Municipal, “Uma Aventura pela Igualdade”, cujo objetivo 

consistia em sensibilizar as crianças para a problemática das questões da igualdade de género. 

Informou também de que nos dias 16 e 17 de dezembro será exibido no Auditório Municipal o filme 

“Estranho Mundo”, uma aventura de ação original produzida pela Walt Disney. Depois no próximo 

domingo, 18 de dezembro, pelas 17H00, a Banda Marcial de Ancede vai realizar no Auditório 

Municipal, o seu concerto de Natal, com participação especial do acordeonista Dinis Oliveira. Também 

o Auditório Municipal de Baião acolhe no dia 23 de dezembro, pelas 21H00, um Espetáculo de Natal, 

uma iniciativa de carácter solidário, em que os presentes e bens angariados serão distribuídos pelas 

crianças e famílias carenciadas. Este espetáculo é realizado pela Escola Municipal de Dança 

Byondance que conta com a participação da Associação Vale do Zêzere e irá narrar a história da obra 

“A Menina dos Fósforos”. Por fim, informou ainda que à semelhança dos dois últimos anos, entre o dia 

21 e 24 de dezembro, o Camião do Pai Natal irá percorrer as Freguesias do Concelho levando o Pai 

Natal, duendes, gnomos, renas, bonecos de neve, e muita música, espalhando assim a magia e 

fantasia desta época natalícia a todas as crianças do Concelho. --------------------------------------------------- 

 

A Senhora Vereadora Célia Azevedo, cumprimentou todos os presentes e aproveitou para desejar a 

todos os Baionenses um Feliz Natal e umas festas felizes, cheias de saúde e alegria, na companhia 

daqueles que mais gostem. Depois, em nome da sua bancada, agradeceu o convite para estarem 

presentes na Festa de Natal Sénior, dizendo que é uma atividade muito importante para a população 

de idade maior, e por isso, deixou um desafio a todas as Associações do Concelho, para que 

direcionem mais atividades para esta faixa etária, porque fruto da pandemia e do envelhecimento, 

estas entidades, podem dar uma ajuda no sentido de poderem minimizar os riscos do isolamento 

social e até de algumas doenças mentais. Parabenizou a CPCJ de Baião pelos seus 22 anos, na sua 

Presidente e deixou o registo sobre a valorização do seu trabalho, cuja visibilidade às vezes não é 

muita, mas é um trabalho extremamente importante em prol das crianças e jovens de Baião que 

necessitam daqueles serviços. Relativamente ao Seminário realizado, ontem no Auditório Municipal, 
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disse que foi um excelente evento, muito bem moderado, pelo Dr. Pinho Silva e pela Dra. Rosário 

Loureiro e com painéis muito interessantes, pelo que, considerou que foi um evento muito bem 

conseguido e felicitou todos os intervenientes no mesmo. Perguntou ao Senhor Presidente se tinha 

conhecimento de alguma situação mais grave, decorrente das intempéries nos últimos dias, bem como 

se a Proteção Civil já tomou medidas nesse âmbito. Por fim, e ainda sobre o assunto das visitas de 

estudo do 2º e 3º Ciclos e Secundário, que dependem da Ação Escolar, disse que relativamente ao 1º 

Ciclo e Pré-Escolar dependem da Autarquia, julgando que se não existir um regulamento de apoio 

complementar às famílias, parece-lhe que o mesmo devia existir, ficando explicito a quem se dirigiam 

esses apoios, nomeadamente visitas de estudo e aquisição de material escolar. ------------------------------ 

 

O Senhor Vereador Paulo Portela cumprimentou todos os presentes, bem como os que acompanham 

estas reuniões, dentro de dias através das redes sociais e aproveitou para dirigir a todos os 

baionenses uma mensagem de Feliz Natal e para que nesta época festiva tudo corra pelo melhor, 

sobretudo aos que estão a passar por momentos menos bons, e para esses, deixou um abraço 

especial. De seguida, felicitou as empresas de Baião premiadas como PME’s de Excelência em 2021 

e 2022, deixando o desafio aos empresários de Baião para que desenvolvam esforços para aumentar 

o número de empresas premiadas no nosso concelho, o que seria um orgulho para todos e muito 

importante para o tecido empresarial. Depois, no seguimento das visitas que tem efetuado às 

freguesias, disse que no caso de Ancede e Ribadouro, em 2021 foi anunciado que a antiga Escola 

Primária seria um Centro de Convívio para Seniores e como até à data nada foi feito, perguntou para 

quando está prevista a concretização desse centro. Abordou também a sua visita à Freguesia de 

Loivos da Ribeira, dizendo que o parque de lazer que ainda não esta concluído e parte do mesmo já 

foi levado pelas cheias dos últimos e, por isso, questionou a sua localização, como não tendo sido a 

melhor escolha, alegando alguma falta de planeamento. Perguntou ainda se a Câmara vai continuar a 

gastar dinheiro num terreno com maus acessos e suscetível ao problema de eventuais cheias. Depois, 

em relação à obra junto à Escola de Loivos da Ribeira e a qualificação do Polidesportivo, considera 

que esta obra foi uma forma de privilegiar o café que lá existe e que não tem parque de 

estacionamento, quando é um café que não tem acesso para pessoas com mobilidade reduzida. 

Questionou ainda o Senhor Presidente, se é verdade que a Câmara Municipal, tem algum 

compromisso para a aquisição das instalações da Cooperativa Fonte do Mel, sita na Rua Comandante 

Agatão Lança. Por fim, solicitou que lhe fosse fornecida uma listagem com os contratos de avença 

efetuados até 31 de dezembro de 2022. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara cumprimentou todos os presentes, e aproveitou o momento 

para destacar desde logo o sucesso obtido com o primeiro dos dois eventos de Natal, direcionados 

aos nossos menos jovens, a Festa de Natal Sénior, a qual teve muita afluência e foi muito valorizada 

pelas pessoas que já tinham saudades da mesma. Considera que este é um bom investimento e uma 

boa medida, porque as pessoas se sentiam muito felizes pelo convívio entre elas. Deixou uma palavra 
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de reconhecimento aos colaboradores da Autarquia e aos Senhores Presidentes das Juntas de 

Freguesia pela forma com se envolveram e participaram no evento. Depois, fez uma alusão aos 22 

Anos da CPCJ, aproveitando para elogiar a organização do seminário alusivo à comemoração do 

aniversário que decorreu no dia de ontem, aproveitou ainda para deixar uma palavra de 

reconhecimento e apresso ao esforço e dedicação de todos aqueles que fizeram parte das diferentes 

Comissões da CPCJ de Baião, ao longo destes Anos, bem-haja a todos. --------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador José Lima cumprimentou todos os participantes da reunião e todos os que dentro 

de dias irão ver esta reunião através das redes sociais, desejando a todos um Feliz Natal. Depois, 

usou da palavra para dar nota sobre as atividades da época natalícia, sublinhando a importância dos 

apoios às instituições e Juntas de Freguesia pela sua colaboração na dinamização das festividades, 

neste caso, do Natal e Fim de Ano. Disse ainda que, a pandemia também nos ensinou a todas alguma 

coisa, exemplificando o caso da iniciativa do Camião do Pai Natal pelo Concelho, que este decorre 

entre o dia 21 e 24 de Dezembro, uma medida bastante importante que será para continuar, uma vez 

que é uma forma de levar a alegria e magia do natal às crianças de todas as freguesias. Referiu ainda 

que, em Campelo, nos próximos dias 17 e 18, a Câmara em articulação com a AEB, realizará várias 

atividades, nomeadamente dança, música, insufláveis, tudo para dar alegria às crianças e não só, pelo 

que está tudo pronto, para que sejam dias com muita diversão. Terminou desejando a todos um Feliz 

Natal e um Excelente ano de 2023. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

fez algumas considerações sobre as mesmas. Relativamente à intervenção da Senhora Vereadora 

Célia Azevedo, disse que não precisava de agradecer os convites que lhes foram endereçados, na 

medida que se tratam de iniciativas da Câmara Municipal e que faz gosto para que possam participar. 

Sublinhou o desafio interessante que deixou para que as associações desenvolvam mais atividades 

para os que estão na idade maior. É verdade que a própria autarquia tem vindo ao longo do tempo, 

por força da falta de novos acordos, nomeadamente com a Segurança Social, a criar centros de 

convívio. E, foi também por causa desse impasse a este nível, que a Câmara avançou com um modelo 

novo e que não requer esse mesmo apoio, que são os centros de relação comunitária que começou 

com primeiro em Viariz e hoje já tem expressão em várias freguesias, alguns deles operados 

diretamente a partir da Câmara e outros das Juntas de Freguesia e com a parceria do CLDS. Sobre a 

questão das visitas de estudo, disse que conforme já foi aqui referido, a Câmara apoio o plano de 

atividades definidos pelos Agrupamentos de Escolas, que por sua vez, gerem essas verbas de acordo 

com as suas atividades pedagógicas mais adequadas aos seus projetos educativos. Quanto ao 

Regulamento integrar outros apoios, disse que esses apoios já são atribuídos através dos Serviços 

Sociais pelo do GAF - Gabinete de Apoio às Famílias, pelo que não se devem misturar as regras. ------ 

Em relação à intervenção do Senhor Vereador Paulo Portela, e no que diz respeito à questão da 

Escola Primária do Convento de Ancede, trata-se de um assunto que está em aberto entre três 
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entidades, Câmara Municipal, Junta de Freguesia e uma IPSS, e, por não depender só da Câmara, 

não pode responder. Acrescentou que estamos no final deste Quadro Comunitário, pelo que teremos 

que aguardar pelo próximo Quadro Comunitário para clarificação do seu financiamento. Quanto aos 

estragos de Loivos da Ribeira, causados pelas intempéries dos últimos dias, disse que é uma situação 

igual a tantas outras que aconteceram no País inteiro, nesta em concreto, as águas do rio avançaram 

até aquela zona, também provocada pelo facto do rio de há alguns anos ter encontrado um outro leito. 

Por isso é uma situação também relacionada com a APA, uma vez que esta entidade tem que permitir 

um reperfilamento, para que o mesmo volte ao seu leito normal. Disse ainda que, a obra integrou duas 

fases, pelo que, é natural que a segunda fase tenha interferido de certa forma na primeira, contudo a 

obra ainda não está concluída e o importante é que no final esteja tudo bem. Relativamente à Escola e 

à qualificação do Polidesportivo, disse que ficou muito satisfeito, porque foi muito difícil arranjar o 

terreno, e, o importante é termos, acima de tudo um equipamento útil à população e um compromisso 

que está a ser cumprido. Já no que se refe ao acesso referido pelo Senhor Vereador, disse que não 

devia alimentar essas especulações, trata-se de uma situação muito simples, existe lá um Centro de 

Relação Comunitária e o dever da Câmara é complementar ainda mais as respostas às nossas 

populações. Quanto ao caso da utilização do espaço como parque de estacionamento desconhece a 

situação e lembrou o Senhor Vereador de que a Escola e o Polidesportivo já lá existiam muito antes do 

café, pelo que não têm qualquer sentido as insinuações que fez. Relativamente à pergunta que fez, se 

havia algum compromisso para a aquisição de um edifício, disse que não há nenhum compromisso. 

No entanto, referiu que a Câmara está a comprar terrenos, como já o fez na Serra da Aboboreira, 

edifícios não tem comprado, mas se surgir alguma situação que seja útil e benéfica para a Câmara, 

com certeza que estaremos atentos ao mercado, sempre no sentido da defesa do interesse público e 

de se poderem dar as melhores respostas. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador Paulo Portela voltou a intervir, para dizer que a explicação que o Senhor 

Presidente deu sobre a Escola de Ancede, confere com o que já esperava. Quanto às insinuações, 

disse que tem de tratar os assuntos para os quais é abordado pela população. -------------------------------- 

 

O Senhor Presidente respondeu ao Senhor Vereador de que em relação à Escola de Ancede, trata-se 

de um processo dinâmico, em que há uma primeira intenção e depois é preciso encontrar a solução 

através de linhas de financiamento, até para a possibilidade de se vir a fazer uma coisa maior, à 

semelhança do que já aconteceu em outros projetos. ----------------------------------------------------------------- 

 

A Senhora Vereadora Célia Azevedo pediu para intervir novamente, para lembrar que o Senhor 

Presidente não lhe respondeu sobre as situações relacionadas com as intempéries que a Proteção 

Civil tinha conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Senhor Presidente respondeu de que não dispunha aqui desses dados, mas que os serviços de 

proteção Civil lhe podiam fazer chegar por escrito a relação das ocorrências que se verificaram. --------- 

 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara, pediu para intervir no sentido de esclarecer a Senhora 

Vereadora, evitando assim o envio do documento atrás referido, e complementar essa informação, 

enumerando 3 ou 4 situações com maior gravidade, nomeadamente em Loivos da Ribeira, que se 

prende essencialmente com uma produção agrícola recente, em que as terras estão mais soltas e com 

o excesso de água, são mais facilmente arrastadas, contudo é uma situação que tem estado e 

continuará a estar devidamente acompanhada. Depois, referiu duas derrocadas que se verificaram nas 

Freguesias de Santa Cruz do Douro e Santa Leocádia, e, ainda, uma outra situação de maior 

gravidade e preocupação, no Lugar de Casa Nova no Gôve, relacionada com o risco da queda de um 

muro, em que houve necessidade de se cortar o trânsito à noite, como forma de prevenção de 

eventuais acidentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Notificação por Carta Registada com AR do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel – 

Unidade Orgânica 1 (Processo: 85/22.9BEPNF-A) – 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. ------------------------------------------------------------------------ 

 

2. Minuta de Contrato–Programa de Desenvolvimento Desportivo – Associação Desportiva 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 do Desporto, 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 Contrato–Programa de Desenvolvimento Desportivo com a Associação Desportiva de 

Baião. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Atribuição de Apoio Extraordinário às Instituições Particulares de Solidariedade Social e 

Equiparadas do Concelho – 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 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, 
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aprovar a atribuição de Apoio Extraordinário às Instituições Particulares de Solidariedade Social e 

Equiparadas do Concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobre este assunto os Senhores Vereadores do PSD ditaram para a ata a seguinte declaração de 

voto: - “Nós votamos a favor desta proposta, no entanto, e dado que o objetivo principal era o apoio 

aos custos acrescidos de funcionamento de cada uma das instituições em 2022, por causa da situação 

económica e financeira atual e pelo aumento da inflação, entendemos que esta forma de apoiar não é 

suficiente e portanto achávamos que cada caso é um caso, e por isso, também não são comparáveis. 

Assim, achamos que no futuro, devia ser levado em linha de conta, eventualmente, os custos de 

funcionamento de cada instituição para que esse apoio fosse atribuído. É a nossa visão da situação, 

mas concordamos com o apoio”. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Atribuição de Apoio à Obra do Bem Estar Rural 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 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 atribuição de Apoio à Obra do Bem Estar Rural de Baião. ---------------------------------------------- 

 

5. Atribuição de Apoio Financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Baião – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor 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 dos presentes, aprovar a Atribuição de Apoio 

Financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Baião. O Senhor Vice-Presidente 

ausentou-se da sala, não participando na discussão e votação da proposta, por impedimento, nos 

termos do CPA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Atribuição de Apoio Financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Santa Marinha do Zêzere – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara 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 

dos presentes, aprovar a atribuição de Apoio Financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Santa Marinha do Zêzere. O Senhor Vereador Henrique Gaspar Ribeiro ausentou-se da 

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

 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Minuta da Ata N.º 23 da Reunião Ordinária de 16.12.2022 
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                                                                                                          8/9 

7. Apoio extraordinário às IPSS de Baião para diminuir os efeitos negativos da inflação – 

Proposta Nº 6 dos Vereadores do PPD/PSD – Proposta 

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

Excelentíssimos Senhores Vereadores do PPD/PSD, a qual se dá por integralmente reproduzida no 

anexo VII à presente ata. Os Senhores Vereadores do PSD solicitaram a retirada desta proposta da 

Ordem de Trabalhos, a qual foi aceite pelo Senhor Presidente da Câmara. ------------------------------------- 

 

8. Apoio às IPSS de Baião para enfrentar as dificuldades que decorrem da transferência de 

competências da Segurança Social para o Município de Baião – Proposta Nº 7 dos 

Vereadores do PPD/PSD  

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

Excelentíssimos Senhores Vereadores do PPD/PSD, 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 maioria, com 5 votos contra dos Senhores Vereadores do PS 

e 2 votos a favor dos Senhores Vereadores do PPD/PSD, rejeitar a para apoio às IPSS de Baião para 

enfrentar as dificuldades que decorrem da transferência de competências da Segurança Social para o 

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

 

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 12H45 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O PRESIDENTE DA CÂMARA, 

  

_____________________________________________ 

 

 

 

OS VEREADORES 

 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
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