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ATA  N.º 22 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2022 

 

Aos vinte e nove dias do mês de Novembro 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 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 

Ausências: Vereador Henrique Gaspar Ribeiro, por motivos de ordem profissional, tendo a Câmara 

considerado a falta como justificada. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 
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A ata da reunião ordinária realizada no dia 15 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

O Senhor Presidente da Câmara cumprimentou os presentes e todos aqueles que acompanham esta 

reunião lá em casa, através da transmissão digital. Agradeceu a disponibilidade dos Senhores 

Vereadores para antecipar esta reunião.  Informou que o Senhor Vice-Presidente, Filipe Fonseca, iria 

chegar uns minutos atrasados a esta reunião, por ter de estar numa outra reunião com a segurança 

Social, no âmbito do processo de descentralização e transferência de competências. De seguia, abriu 

as inscrições para o período de antes da ordem do dia. --------------------------------------------------------------- 

 

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

registo de que terminou a da exposição Grandes Mestres e informar que durante o período em que a 

exposição esteve patente ao público, a mesma recebeu 2369 visitantes, considerando que foi um 

grande sucesso. Disse que ao nível da comunicação social e de publicações que este tema gerou, 

houveram 47 publicações associadas a esta iniciativa, sendo que três delas foram reportagens em 

televisão. Disse também que o Município está já a proceder à montagem do núcleo de Arte Sacra, 

com a integração de novas peças, ficando esta exposição disponível ao público durante esta época 

natalícia, para que quem quiser visitar o Mosteiro e também possa conhecer este núcleo disponível 

para o público. Aproveitou para deixar o convite a todos para se associarem às Comemorações do 

Aniversário do Dr. Orlando Carvalho, que se realizam no dia 1 de Dezembro, em Santa Marinha do 

Zêzere, durante a tarde, a partir das 15H00. Trata-se de um evento que foi interrompido durante os 

últimos dois anos e que agora foi retomado, o  qual contará uma conferência sobre o tema “Justiça e 

Direitos Humanos”, proferida pela Senhora Ministra da Justiça, Dra. Catarina Sarmento e Castro. ------- 

 

O Senhor Vereador José Lima cumprimentou todos os presentes e as pessoas que acompanham 

estas reunião através das redes sociais e usou da palavra dar conta de duas notas importantes, uma 

delas tem a ver com a questão da iluminação de Natal, tal como aconteceu em anos anteriores. 

Informou que a partir de amanhã, dia 30, a Câmara conta que esteja tudo pronto para que se possa 

ligar a iluminação de Natal nas três vilas, como é normal todos os anos. Informou também de que este 

ano, a Câmara vai levar a efeito um evento de passagem de ano no Centro da Vila de Campelo, mais 

concretamente na Praça Eça de Queiroz. Será um espetáculo com entrada livre e aberto para todas as 

pessoas que queiram ter uma passagem de ano de convívio com todos, possam usufruir pela primeira 

vez, de um bom espetáculo de passagem de ano em Baião, que contará com a animação de um grupo 

musical. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A Senhora Vereadora Célia Azevedo cumprimentou todos os presentes e interveio para em nome da 

sua bancada deixar o seu agradecimento pelo convite para a participação na 7ª Gala do Empresário, à 

qual assistiram com muito gosto. Citando as palavras do Senhor Vereador José Lima, disse que a gala 

é um sinal de reconhecimento a todos os empresários do Concelho, independentemente da sua área 

de ação. Depois, disse que tem verificado, nomeadamente na Estrada EN 321, algumas derrocadas, 

tendo perguntado quem, numa primeira fase, tem a responsabilidade pela retirada das terras e pedras 

que caem dos taludes para as valetas, porque há algumas semanas que se mantêm  e ainda ninguém 

as retirou, pelo que, considerou ser importante saber a quem compete a sua retirada. Disse ainda que 

têm sido abordados por pais e encarregados de educação relativamente ao pagamento das visitas de 

estudos dos alunos, defendendo que por estas visitas se inserirem como complemento de atividades 

letivas e atendendo à crise económica que se vive e aos problemas financeiros com que as famílias se 

debatem, deixou o repto para que estas despesas sejam suportadas pelo Executivo, a exemplo de 

outras medidas já implementadas. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Senhor Vereador Paulo Portela cumprimentou todos os Membros do Executivo, colaboradores da 

Autarquia e o público que irá acompanhar esta reunião lé em casa. Apelou mais uma vez à 

participação de todos nas atividades organizadas pela Câmara nesta quadra natalícia e dado que 

aproxima uma época de elevado consumo, façam as suas compras em Baião, conforme tem 

apregoado. Depois, em relação à visita da Senhora Presidente da ERSAR e à sua presença na sessão 

da Assembleia Municipal, disse que em nada beneficiou aquilo que todos já sabiam o que tinham que 

fazer, pelo que, esperava uma discussão séria acerca do que preciso fazer na recolha de resíduos. 

Disse que quando teve conhecimento desta visita, teve o cuidado de avisar o Senhor Presidente da 

Assembleia que não era o local próprio para se fazer esse tipo de abordagem, o que se veio a 

constatar, dado o pouco tempo disponível por parte da Senhora para esclarecimentos acerca do 

assunto. Destacou que até nem sabia como é que alguém se desloca de Lisboa a Baião para fazer 

uma sessão de esclarecimento de 40 minutos, considerou por isso estes gastos supérfluos, o que 

revela o que é o Estado no seu melhor. Repetiu o que já tinha dito na Assembleia, o que se passou é 

aquilo que em politica se chama “saturar as pessoas”, porque qualquer baionense minimamente 

informado e interessado sabe o que se passa na água e no saneamento, achando até que foi uma 

falta de respeito para com a Senhora. Depois, disse que também foi uma falta de respeito 

principalmente com os eleitos, dado que a maior parte deles não conseguiu fazer perguntas porque 

não havia tempo, o que não permitiu ter uma discussão elucidativa e produtiva.                                                                                                                                                                                                                                                                            

Em relação à prestação de serviços do Dr. Pinho, recordou que foi Ex-Presidente da Assembleia 

Municipal e Vice-Presidente da Câmara, e como todos têm conhecimento manifestou aqui várias 

vezes o seu imenso apreço pelas suas qualidades técnicas e políticas, considerando  que,  tê-lo 

deixado sair como Membro do Executivo foi um grande erro. Contudo, referiu que esse facto não o 

impedia de criticar aquilo que acha hilariante e único no País, que é a contratação de um Ex Vice-

Presidente para dar apoio à Presidência e aos Vereadores, o que não é nada mais do que vir ensinar 
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os Vereadores e até o Presidente, acabando até por ser a sua sombra. Perguntou aos Senhores 

Vereadores se não se sentiam mal com esta situação, uma vez que pode revelar alguma 

incompetência da sua parte. Da mesma forma perguntou ao Senhor Presidente se não se sente mal 

por ter chegado à conclusão que não tem vereadores competentes e com conhecimento nas suas 

áreas, uma vez que foi ele que os escolheu. Referiu que para a opinião pública não fica nada bem e 

garantiu que com ele essa situação não acontecia, dispensar um elemento que fez parte do Executivo 

e depois contratar os seus serviços de assessoria. Sublinhou que se tratava de uma estratégia sua, 

porque era o único que tinha capacidade para dizer que não, e por isso, politicamente lhe fazia 

sombra, o que, desta forma acabou por condicionar as pessoas a tê-las por perto. -------------------------- 

 

O Senhor Presidente interrompeu a sua intervenção, para informar o Senhor Vereador de que já tinha 

ultrapassado os 5 minutos a que tinha direito segundo o Regimento da Câmara. ------------------------------ 

 

O Senhor Vereador agradeceu e disse que já estava a terminar. Prosseguiu para dizer que sobre o 

gabinete que está a ser utilizado, achava estranho ter um espaço ocupado por tão poucas horas, 

quando os vereadores da oposição em tempos solicitaram a cedência de um gabinete e não lhes foi 

dado esse direito, o que, segundo ele, revela falta de respeito e coerência política da democracia, por 

parte deste Executivo. Terminou informando o Senhor Presidente de que para próxima Reunião de 

Câmara, os Vereadores do PSD apresentarão duas propostas para apoio extraordinário às IPSS’s, 

uma para fazer face às despesas devido à inflação e outra devido ao processo de transferência de 

competências que também causará algumas despesas a estas instituições, e como tal, defende que a 

Câmara Municipal deve estar ao lado de quem presta esta serviço social. -------------------------------------- 

 

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

fez algumas considerações sobre a interpelações apresentadas. Relativamente à intervenção da 

Senhora Vereadora Célia Azevedo sobre a queda de terras e pedras nas valetas da EN 321, 

respondeu que se trata de uma situação da responsabilidade da IP – Infraestruturas de Portugal, o que 

acontece é que, por vezes, quando a via está obstruída, os serviços da Câmara através da sua equipa 

de proteção civil, em articulação com os Bombeiros e a GNR, tratam de a desimpedir para facilitar o 

trânsito, mas a reparação compete à  IP. Em relação à questão do pagamento das visitas de estudo, 

disse que se os encarregados de educação a colocassem na escola, certamente teriam a mesma 

resposta, ou seja, a Câmara Municipal apesar de não ser obrigada, ao longo dos anos, estabeleceu 

com os agrupamentos de escolas o apoio para o seu plano de atividades, atribuindo-lhes uma verba 

em cada ano, que depois cada agrupamento gere esse valor conforme entender, de acordo com as 

atividades previstas no referido plano. A Câmara não atribui verbas para visitas de estudo, por uma 

razão simples é que há vários tipos de visitas de estudo, nomeadamente fora e dentro do Concelho, e 

por isso, não tem a mínima hipótese de antever, aquilo que pode ser esse mesmo impacto, em termos 
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de orçamento. Sobre este assunto pediu à Senhora Vereadora do Pelouro da Educação, para 

complementar esta informação. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Senhora Vereadora Anabela Cardoso, como complemento ao que já dito, disse que a Câmara tem 

estabelecido com os Agrupamentos de Escolas, um Plano Anual de Atividades que contempla um 

conjunto de visitas, quase todas ao nosso património, material e imaterial, porque nos importa também 

valorizar o que temos de melhor, e, nessas situações, é o Município que suporta as despesas que 

estão definidas no nosso plano de atividades. --------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Presidente da Câmara relativamente às interpelações do Senhor Vereador Paulo Portela, 

nomeadamente sobre o apelo para comprar em Baião, disse que estamos todos de acordo.  Sobre a 

visita da Senhora Presidente da ERSAR, disse que o tempo pareceu curto, no entanto, não há 

problema em ser-lhe formulado outro convite para vir a Baião novamente, eventualmente noutro 

contexto, eventualmente uma conferência, porque o que importa mesmo é esclarecer porque não tem 

dúvidas que quando ela esclarecer é bom para todos e nomeadamente para os Senhores Vereadores. 

Em relação às dúvidas que apresentaram, reiterou que o que se passa com os resíduos sólidos 

urbanos é, do ponto de vista da forma, exatamente o mesmo com a água e saneamento. Referiu que 

quando o Senhor Vereador disse que o veio cá dizer, já toda a gente sabe, não é verdade, porque se 

toda a gente soubesse, inclusivamente o Senhor Vereador, ou  acreditasse naquilo que tem dito, nem 

era preciso a Senhora Presidente da ERSAR, vir cá, seria tão simples como isso. Acerca do que 

considerou perda de tempo disse “o meu tempo, o seu tempo e o nosso tempo é tão importante como 

o da Presidente da ERSAR”. Destacou o que já disse várias vezes sobre o assunto e que algumas 

pessoas não valorizam, daí que seria importante, ser a Presidente da entidade que regula a questão, 

nomeadamente os tarifários da água, do saneamento e dos resíduos sólidos urbanos a esclarecer 

todas as dúvidas. Relembrou que o Senhor Vereador não acredita e está sempre a dizer que se 

estivesse no poder faria de outra maneira, no entanto, nunca diz qual seria essa forma, porque 

efetivamente não a tem e por isso não diz, de contrário estaria a prejudicar os baionenses.  Lembrou 

que a regra é efetivamente convergir para cobrir a totalidade da despesa pela receita e que a 

presidente da ERSAR se disponibilizou para clarificar todas as dúvidas, as quais lhe podem fazer 

chegar por escrito. Sobre a questão do Dr. Pinho Silva disse que não comentava os termos que 

utilizou, nomeadamente, expressões delirantes como, sombra e incompetência dos Senhores 

Vereadores, os quais considerou que foi desrespeitoso quer com este Órgão, quer para com os 

Senhores Vereadores. Salientou que o Senhor Vereador tem que ter noção e se enxergar, e, no 

mínimo, pedir desculpa por tão grande falta de respeito. Lembrou a sua falta de coerência, 

enumerando as várias vezes que aqui falou do assunto, dizendo que tinha que vir para a cá, e agora, 

diz que veio por falta de competência de quem cá está. Referiu que o seu comportamento de hoje até 

leva as pessoas a pensar que afinal não queria nada que ele viesse, ou então, queria que ele viesse 

para depois poder dizer que os outros são incompetentes. Disse que inicialmente pensou que queria 
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que ele viesse, por ser uma pessoa competente, reconhecido por toda a gente e poder ser um aporte 

para ação do Executivo, mas o seu comportamento de hoje, revela que afinal não queria nada que ele 

viesse, ou então, queria que viesse para depois poder dizer que os outros são incompetentes.  

Considerou inadmissível o que aqui referiu, depois de lhe ter dito várias vezes, que o Dr. Pinho vinha 

para acompanhar um conjunto de dossiers que iniciou, no âmbito do processo da descentralização de 

competências, o qual como é do conhecimento geral, colocou, naturalmente, ao Município um conjunto 

de grandes desafios. Disse que a sua vinda é no sentido de nos continuar a ajudar a sermos mais 

eficientes e assim darmos as melhores respostas aos cidadãos. Destacou ainda que a competência 

dos Membros do Executivo está demonstrada ao longo dos tempos, cada um nas suas competências, 

naquilo que faz no seu dia a dia. Salientou que até percebe que é preciso fazer oposição, todavia, não 

é certamente da forma que o Senhor Vereador optou, ou seja, ir por um caminho que em nada é 

dignificante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

O Senhor Vereador José Lima pediu autorização para voltar a intervir, apenas para dizer que não 

consentia as palavras proferidas pelo Senhor Vereador Paulo Portela em relação aos Vereadores com 

funções neste Executivo, onde naturalmente se inclui, porque as suas competências têm vindo a ser 

demonstradas ao longo dos anos. Disse também que o caminho que está a seguir não é nada digno, e 

por isso, não se revê na competência por ele referida. Terminou dizendo que o Dr. Pinho Silva é 

alguém que qualquer instituição gostava de ter, não está a fazer sombra a ninguém, está apenas para 

ajudar, pelo que, defende que não faz qualquer sentido os termos que utilizou. -------------------------------- 

 

Quanto à questão do gabinete, O Senhor Presidente da Câmara prosseguiu para dizer que no âmbito 

das suas atribuições e competências, tem tido e continuará a ter a função de distribuir os recursos 

materiais pelos recursos humanos. Por isso, reiterou mais uma vez, que quando os Senhores 

Vereadores do PSD precisarem de um gabinete para reunir, é só comunicar, que esse espaço lhe será 

disponibilizado, e, portanto, é um assunto que para si já estava fechado há muito tempo, alertando que  

não será por falar mais vezes do assunto, que terá aqui uma resposta diferente. Terminou, dizendo 

mais uma vez que o Senhor Vereador Paulo Portela, hoje, foi profundamente desrespeitador ao 

proferir aqui termos sobre a qualidade dos vereadores eleitos e com funções nesta Câmara. Apelou ao 

respeito, porque só respeitando os outros é que podemos também ser respeitados, e, sobretudo, ter a 

capacidade de não fazer julgamentos de natureza pessoal sobre os outros, como os que aqui proferiu. 

Disse ainda que, gostava muito que o Senhor Vereador revisse essa sua atitude que em nada 

contribui para a dignificação deste órgão, nem para um relacionamento que pelo menos o institucional 

deve ser garantido nestes órgãos em que nós participamos. -------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador Paulo Portela voltou a intervir, para dizer que quando pôs em questão a 

competência das pessoas se referia à sua competência política, porque algumas pessoas 

profissionalmente não as conhecem. Disse ainda que, não aceitava lições de moral, principalmente 
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vindas dos seus adversários políticos, e que, não será por isso que vai mudar, pois trará a esta 

Câmara, as propostas que o seu partido entende que devem ser discutidas. ----------------------------------- 

 

O Senhor Presidente lembrou o Senhor Vereador Paulo Portela de que não será mais benevolente, 

como tem sido desde o início do mandato e por causa destas suas atitudes, não merece mais essa 

benevolência que lhe tem sido dada, situação que levará ao cumprimento escrupuloso do Regimento 

da Câmara aqui aprovado por unanimidade. Terminou dizendo que já não é a primeira vez que tem 

manifestado esta falta de respeito, mas desta vez, manifestou ainda de forma mais veemente esse 

desrespeito que tem por estas pessoas, por este Executivo e naturalmente por esta Câmara, tendo 

ultrapassado todos limites, e por essa via, saberá certamente, interpretar essas suas atitudes. ----------- 

 

  

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Minuta de contrato-programa de desenvolvimento desportivo com a Associação de 

Caçadores e Pescadores de Ovil e Loivos do Monte – 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 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 a 

minuta de contrato-programa de desenvolvimento desportivo com a Associação de Caçadores e 

Pescadores de Ovil e Loivos do Monte. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

2. Minuta de Contrato-programa de desenvolvimento desportivo com o Clube de Caçadores 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 o Clube de Caçadores de Baião. ---- 

 

3. Apoio financeiro à Paróquia de Santa Cruz do Douro – Festas em honra de Nossa Senhora 

da Ajuda/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 poio financeiro à 

Paróquia de Santa Cruz do Douro destinado às Festas em honra de Nossa Senhora da Ajuda/2022. --- 
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4. Atribuição de apoio financeiro à Comissão Fabriqueira da Paróquia de Santo António de 

Ribadouro – 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 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de apoio financeiro à Comissão 

Fabriqueira da Paróquia de Santo António de Ribadouro. ------------------------------------------------------------ 

 

5. Festas Concelhias e de São Bartolomeu/2022 – Transferência de verba adicional para  a 

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 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 Transferência de verba adicional para  a 

Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião destinada ao acerto de contas das 

Festas Concelhias e de São Bartolomeu/2022. -------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Atribuição de apoio financeiro à Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de 

Baião destinado à Iluminação de Natal do ano de 2022 – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro do Associativismo, a qual 

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

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

aprovar a atribuição de apoio financeiro à Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de 

Baião destinado à Iluminação de Natal do ano de 2022. -------------------------------------------------------------- 

 

 

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.-------------- 
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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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA, 

  

_____________________________________________ 

 

OS VEREADORES 

 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


