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ATA  N.º 10 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2021 

 

Aos vinte e oito dias do mês de maio 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 12 de maio 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 

 

A Senhora Vereadora Anabela Cardoso cumprimentou todos os presentes e usou da palavra para 

deixar o registo sobre um conjunto de atividades que se realizaram no âmbito de candidaturas com 

CIM-TS, a Rota do Românico e a AMBT, nomeadamente a inauguração da Exposição “Ver do Bago 

nos Mosteiros”, no Convento de Ancede e que estará patente ao público até setembro. O Concerto 

Origo Ensemble no dia 22 de maio, na Igreja de São Tiago de Valadares, tendo esgotado o número de 

pessoas que podiam participar, atendendo ao cumprimento das regras de segurança da Covid-19. 

Tratou-se de um concerto de música erudita, pelo grupo “Origo Ensemble”, integrado na digressão 

Monumentum da Rota do Românico, evento que faz parte do projeto Turismo para Todos. Um projeto 

de valorização, dinamização e promoção turística da região, cofinanciado por fundos europeus. 

O Espetáculo “Travessia do Rio” - Baião/Cinfães que realiza no próximo sábado, dia 29 de maio - As 

duas margens do Douro, entre Baião e Cinfães, vão receber o momento inaugural do festival Inventa, 

com o ciclo Travessia no Rio. O espetáculo envolverá a Orquestra do Norte, a Crassh (Grupo de 

percussão, movimento e comédia visual) e a companhia espanhola de teatro de rua Deabru Beltzak. 

na Ponte de Mosteirô e no Cais de Porto Antigo. Um projeto – Cultura em Rede - que tem como 

parceiros, a CIM Tâmega e Sousa, AMBT, VALSOUSA, Rota do Românico e os Municípios de 

Cabeceiras e Mondim de Basto. No próximo mês de junho, dia 12, da Casa de Chavães, o Teatro 

Montemuro exibirá a peça “Seis Conselhos para um Rio”, pelas 21 horas. -------------------------------------- 

 

A Senhora Vereadora Anunciação Gouveia cumprimentou os presentes e interveio para deixar uma 

pequena nota sobre a forma de atrair mais pessoas junto ao Rio Douro. Disse que os percursos 

pedonais que se realizaram já ajudam, mas é preciso dinamizar aquela zona, como a criação de um 

bar ou até a instalação de um restaurante, seriam fatores que criariam melhores condições e 

favoreciam a visita de mais pessoas, já que o local, por si só, as paisagens são consideradas o ex-

libris do Concelho. Referiu que a outra margem do Rio Douro tem sido bastante valorizada e que 

Baião terá que fazer o mesmo, apostar na requalificação do cais, estrutura essencial para aquele local, 

dar mais vida aquele espaço e potenciar a atração de mais pessoas para visitar o concelho. Lembrou 

ainda a necessidade de procurar financiamento para a construção de passeios pedonais de Outoreça 

até a foz do Rio Ovil na Pala, como uma mais-valia para o turismo de natureza, agora muito procurado 

pelas pessoas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

e interveio para dar algumas informações no âmbito do processo de vacinação da COVID-19. Disse 

que até ao dia de hoje, foram vacinadas 2 513 pessoas com duas dozes e 3 579 com uma dose, tendo 

a Câmara, apoiado cerca de 433 pessoas no transporte para o Centro de Vacinação. Informou ainda 
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que irá ser realizado um rastreio em Santa Leocádia, ao pessoal que trabalha nas explorações 

agrícolas de mirtilos e outros frutos vermelhos, de forma a controlar eventuais focos. Assim, irão ser 

realizados testes a covid 19, naquela freguesia, tendo a Câmara cedido ao Centro de Saúde a viatura 

da Unidade Móvel de Saúde para o efeito. Informou ainda que em parceria com a CIM-TS e no âmbito 

do projeto do combate ao insucesso escolar foram realizadas filmagens a uma atividade no nosso 

Concelho, nomeadamente a canoagem, que ocorreram no dia 26 a tarde. Deu também nota de que o 

processo de renovação da estação de transferência de resíduos de Amarelhe, em articulação com a 

Resinorte, foi finalmente desbloqueado pela EDP/E Redes que informou ter finalmente identificado 

todos os proprietários dos terrenos onde passará a linha elétrica, esperando-se que tudo esteja 

concluído até o final do ano. Em relação ao evento em que participou sobre o vinho, em representação 

da Câmara, disse que foi muito interessante, na medida em que todas as regiões e comissões se 

uniram neste projeto comum e estão a trabalhar para que no futuro, os turistas que praticamente 

entram e saiam pelo Grande Porto, passem mais tempo na região Norte e assim criem mais condições 

de desenvolvimento e de riqueza. Disse que é importante potenciar os territórios de interesse turístico, 

sobretudo face às condições criadas pela pandemia da COVID-19, que tanto afetaram este setor.  

Referiu também que hoje se iniciaram as comemorações do Dia Mundial da Criança, e, por isso, em 

Santa Marinha do Zêzere se lembrou o dia mundial do brincar, com a realização de alguns trabalhos 

dos alunos mediados pelos respetivos professores, os quais poderão vir a ser editados. Ainda no 

âmbito do Dia Mundial da Criança, disse que a Câmara irá distribuir pelas escolas um tubo de bolas de 

sabão e um baralho de cartas devidamente identificado com o município, em que cada uma das cartas 

terá uma mensagem sobre a preservação do ambiente. -------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador José Lima interveio para deixar uma nota de que está a decorrer a iniciativa “Baião 

Retoma”, dizendo que no início foi difícil, com pouca adesão, mas no momento, já se encontram 14 

candidaturas garantidas e mais 23 para verificação dos requisitos, todas ligadas ao comércio.  

Atendendo a que ainda faltam 4 dias para terminar a apresentação de candidaturas, disse esperar que 

apareçam muitas mais, porque a ideia é apoiar quem tem efetivamente necessidade de ser apoiado, 

sendo que, o conceito do programa “Baião Retoma” vai ao encontro disso mesmo. -------------------------- 

 

O Senhor Presidente agradeceu as intervenções preferidas pelos Senhores Vereadores e fez algumas 

considerações. Relativamente à intervenção da Senhora Vereadora Anunciação Gouveia, disse estar 

em sintonia com a mesma, quando referiu que é preciso criar condições para atrair pessoas de fora, 

no entanto, é preciso dar a devida atenção a questão dos ajuntamentos, a pandemia não acabou, e a 

taxa de incidência ainda é significativa, ainda que, em situações muito localizadas. Disse que a 

Câmara tem um vídeo preparado já há algum tempo e que irá ser lançado até ao fim de maio, devido 

ao facto de ser necessário ainda algum cuidado com o controlo da pandemia e não se voltar a 

momentos que já se viveram num passado próximo.  Tirando essa situação, referiu estar de acordo, 

pois, se por um lado temos um concelho muito apelativo para populações muito diversas do ponto de 
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vista turístico, desde a montanha, o rio, a gastronomia, etc. Sobre a dinamização da zona ribeirinha da 

Pala, disse que a câmara não se pode substituir aos particulares, contudo, lembrou que já lá existe um 

restaurante, “A Azenha”, por sinal com uma boa gastronomia, ou o Hotel quê também tem restaurante. 

Há, ainda, um Café. Mas também, é verdade que a Câmara, à falta de outras respostas, tem pensado 

na criação de um bar junto ao rio, integrado numa instalação a construir que funcionará, 

nomeadamente, como Centro Náutico, e até já tem o projeto pronto. Esse espaço visa dar respostas, 

também, a valências do Clube Náutico de Ribadouro, que tem feito um trabalho regular em atividades 

voltadas para o rio. O projeto global ultrapassa os 300 mil euros e está à espera de uma oportunidade 

de financiamento comunitário. Infelizmente, para já, não tem havido financiamento comunitário para 

estruturas de cariz desportivo. Disse que se está já a trabalhar num projeto da terceira fase do 

percurso pedonal junto ao rio, desde a Igreja de Ribadouro até a estação de Mosteiro, e que 

enquadrará a valorização de toda a aldeia de Portomanso. Referiu ainda que espera que possa 

arrancar, em breve, um percurso pedonal ao longo do rio Ovil, a partir da sua foz, projetado por um 

especialista nesta matéria, o Prof. Pedro Teiga. Este troço inicial, com um custo de cerca de 150 mil 

euros, será complementado, mediante a salvaguarda de todos os passos burocráticos inerentes, 

preferencialmente, até próximo da respetiva nascente. ---------------------------------------------------------------- 

Disse também que a Câmara tem outros desafios deste género para o Rio Teixeira, tal como em 

Loivos da Ribeira, com a Zona de Lazer Fluvial, que, no futuro, com ou sem fundos comunitários, 

pretende-se realizar. Sobre a iniciativa “Baião Retoma” abordado pelo Senhor Vereador José Lima, 

disse que a Câmara se empenhou em criar este programa para ajudar, e por isso, apelou a todos, 

mais uma vez, para que junto dos seus conhecidos espalhar e divulgar a notícia, para que quem 

necessite de ajuda, possa efetivamente ser ajudado. ------------------------------------------------------------------ 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA                           

 
1. Aceitação da cedência de parcela de terreno e aprovação do acordo estabelecido entre 

a Câmara Municipal de Baião e Maria Luísa Ribeiro Sousa Gomes Teles Moreira – 

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 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, ratificar a aceitação da cedência de parcela de 

terreno e aprovação do acordo estabelecido entre a Câmara Municipal de Baião e Maria Luísa Ribeiro 

Sousa Gomes Teles Moreira. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Aceitação da cedência de parcela de terreno e aprovação do acordo estabelecido entre 

a Câmara Municipal de Baião e Maria Alice Monteiro de Sousa – Ratificação – Proposta  
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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 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 aceitação da cedência de parcela de 

terreno e aprovação do acordo estabelecido entre a Câmara Municipal de Baião e Maria Alice Monteiro 

de Sousa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Aceitação da cedência de parcela de terreno e aprovação do acordo estabelecido entre 

a Câmara Municipal de Baião e António Gouveia Pinto – Ratificação – 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 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 a 

aceitação da cedência de parcela de terreno e aprovação do acordo estabelecido entre a Câmara 

Municipal de Baião e António Gouveia Pinto. ----------------------------------------------------------------------------- 

4. Aceitação da cedência de parcela de terreno e aprovação do acordo estabelecido entre 

a Câmara Municipal de Baião e Joaquim Cândido Monteiro Gouveia – Ratificação – 

Proposta  

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

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

à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, ratificar a aceitação da cedência de parcela de 

terreno e aprovação do acordo estabelecido entre a Câmara Municipal de Baião e Joaquim Cândido 

Monteiro Gouveia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Aceitação da cedência de parcela de terreno e aprovação do acordo estabelecido entre 

a Câmara Municipal de Baião e António Monteiro da Silva – Ratificação – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro dos Assuntos Económicos, 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, ratificar a aceitação da cedência 

de parcela de terreno e aprovação do acordo estabelecido entre a Câmara Municipal de Baião e 

António Monteiro da Silva. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Processo de aquisição da Quinta do Fojo em regime de direito de superfície, sito no 

Lugar do Fojo, 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 Sociais, a qual se dá por integralmente 
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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 processo de aquisição 

da Quinta do Fojo em regime de direito de superfície, sito no Lugar do Fojo, União de Freguesias de 

Ancede e Ribadouro. A Câmara mais deliberou submeter o assunto à Assembleia Municipal. ------------- 

7. Proposta de alienação, em hasta pública, da antiga Escola EB1 de Quintela, Freguesia 

de Gestaçô – 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 VII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que 

é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de 

alienação, em hasta pública, da antiga Escola EB1 de Quintela, Freguesia de Gestaçô. -------------------- 

8. Projeto de Regulamento do Conselho Municipal de Saúde 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 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 de Regulamento do Conselho Municipal de Saúde de Baião e submeter o assunto à 

Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Avaliação de Desempenho das Unidades Orgânicas do Município de Baião – SIADAP 1 – 

Ratificação – Proposta 

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro dos Recursos Humanos, 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 

Avaliação de Desempenho das Unidades Orgânicas do Município de Baião – SIADAP 1. ------------------ 

10. Atribuição de apoio às Juntas e Freguesia destinado à renovação da sinalética – 

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 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 atribuição de apoio às Juntas e Freguesia 

destinado à renovação da sinalética e submeter o assunto à Assembleia Municipal. ------------------------- 

11. Minuta de contrato-programa de desenvolvimento desportivo – Associação Desportiva 

de Ancede – Proposta  
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Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

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

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

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

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

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

12. Pedido de empréstimo a longo prazo, para Financiamento da Contrapartida Municipal da 

Operação aprovada pelo programa Operacional Regional do Norte “Zona de 

Acolhimento Empresarial de Baião” – Aprovação do contrato das clausulas contratuais 

e autorização para celebração do contrato – 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 

XII 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 das clausulas contratuais e autorização 

para celebração do contrato referente ao pedido de empréstimo a longo prazo, para Financiamento da 

Contrapartida Municipal da Operação aprovada pelo programa Operacional Regional do Norte “Zona 

de Acolhimento Empresarial de Baião”. ------------------------------------------------------------------------------------ 

13. Documentos de Prestação de Contas do Ano de 2020 – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais, a qual se 

dá por integralmente reproduzida no anexo XIII 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 a 

favor e 2 abstenções dos Senhores Vereadores do PSD, aprovar os Documentos de Prestação de 

Contas do Ano de 2020 e submeter o assunto à Assembleia Municipal. ------------------------------------------ 

 

Antes da votação deste assunto, o Senhor Presidente da Câmara fez uma breve explicação dos 

pontos fundamentais do documento da prestação de contas, dizendo que a prestação de contas dos 

últimos 4 anos, não é mais do que o reflexo da execução dos compromissos assumidos com a 

população aquando das eleições de 2017. Diferente das grandes opções do plano, é um documento 

sobretudo técnico que se limita à verificação do que foi definido no plano de atividades, e se foi 

efetivamente cumprido. Referiu que a taxa de execução só não foi superior devido, fundamentalmente, 

a atrasos na execução de algumas obras financiadas por Fundos Comunitários, sendo que limitou o 

início de algumas obras que estavam previstas para 2020. Disse que, o documento suporta ainda 

despesas não previstas para o combate à pandemia COVID-19, no entanto, frisou que apesar disso, 

nenhum compromisso assumido com os Presidentes de Junta de Freguesia ou qualquer Entidade ou 

Instituição ficou por cumprir. Terminou dizendo que todos devemos estar satisfeitos com o documento 
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da prestação de contas de 2020, na medida em que traduz a intensa ação do Executivo, bem como, 

de uma maneira geral, de todos os colaboradores da Câmara. ----------------------------------------------------- 

Em relação aos esclarecimentos das questões de ordem técnica do documento, os mesmos foram 

prestados pelo Chefe de Divisão de Gestão Financeira e de Controlo Orçamental, Dr. Rangel. ----------- 

 

No seguimento da intervenção do Senhor Presidente da Câmara, o Senhor Vereador Miguel Dinis 

Correia, cumprimentou na pessoa do Senhor Presidente da Câmara todos os presentes e começou 

por referir que o documento de Prestação de Contas do ano de 2020, espelha para  além da gestão 

corrente do Município, diferentes vertentes, nomeadamente a vertente do Investimento, Economia, 

Cultura, Educação, Saúde e Ação Social, realçando todo um conjunto de obras  que foi possível lançar 

no ano de 2020, dando como exemplo a recuperação o Mosteiro de Santo André de Ancede, a 

construção da  Biblioteca Municipal, o  Museu, a expansão da Zona Industrial de Baião,  a aquisição 

de terrenos para instalação  da Zona Industrial de Santa Marinha do Zêzere e os arranjos urbanísticos 

nesta Vila, o mesmo acontecendo na Vila de Ancede/Eiriz e Vila de Campelo. Referiu que o facto de 

se perspetivar com alguma consistência a aprovação da ligação Baião / Ponte da Ermida e o nó de 

ligação à EN 211, entre Quintã e Mesquinhata, no âmbito do Programa PRR, são motivos para nos 

congratularmos e termos esperança no futuro. Mais importante do que a guerrilha política em questões 

estruturantes para o nosso concelho, é fundamental a união de esforços de todos os intervenientes 

dos diferentes quadrantes políticos, para o encontro de soluções. O PSD mostrou ser um partido 

responsável e participante ativo em matérias fundamentais para o desenvolvimento concelho. 

Lembrou que em termos de estratégia estruturante, muitas das opções de investimento, se 

entrecruzam com propostas apresentadas pelo PSD no programa eleitoral autárquico de 2017. Deu 

uma nota especial ao esforço despendido pela autarquia no âmbito da Saúde e Educação, lembrando 

o esforço que foi feito para poder acompanhar a evolução dos avanços e recuos da Pandemia no 

concelho, e também aqui, o PSD se mostrou estar à altura dos acontecimentos na atenção e 

acompanhamento que deu a esta matéria e, não menos importante, no apoio dado a pessoas e 

Instituições, onde fazemos parte da solução. Disse ser importante ouvir e chamar os parceiros 

disponíveis, sejam entidades públicas ou privadas, quando se trata de matérias que dizem respeito a 

todos, tomando como exemplo o Conselho Municipal de Saúde de Baião, agora em proposta de 

Projeto de Regulamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      14. Aplicação do Resultado Líquido do Exercício de 2020 – 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 

XIV 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 Aplicação do Resultado Líquido do 

Exercício de 2020 e submeter o assunto à Assembleia Municipal. ------------------------------------------------- 
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15. Minuta e declaração de responsabilidade do Órgão Executivo para efeitos do 

formalismo previsto no Estatuto dos Revisores Oficiais de Contas – 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 

XV 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 e declaração de responsabilidade 

do Órgão Executivo para efeitos do formalismo previsto no Estatuto dos Revisores Oficiais de Contas.  

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Não se verificaram inscrições. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

APROVAÇÃO DA ATA SOB A FORMA DE MINUTA (cfr. n.º 3 e 4 do artigo 57º da Lei N.º 75/2013, 

de 12 de setembro) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Por último, a Excelentíssima Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a forma de 

minuta, a fim das deliberações constantes da mesma adquirirem eficácia imediata, nos precisos 

termos do disposto nos números 3 e 4 do artigo 57º da Lei N.º 75/2013, de 12 de Setembro.-------------- 

 

 

ENCERRAMENTO 

 

E nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Dr. Joaquim Paulo de 

Sousa Pereira , deu por encerrados os trabalhos, eram 16H00 Horas. E para constar se lavrou a 

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 ________________________________________ 


