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ATA     N.º 21 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2016 

 

Aos nove dias do mês de novembro de dois mil e dezasseis, 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. Henrique Gaspar Ribeiro ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dra. Maria de Fátima Azevedo ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. José Manuel Lima Soares -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dra. Anabela Rodrigues Cardoso --------------------------------------------------------------------------------------------  

Dr. Carlos Maria Pinto Pereira ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ausências: Senhora Vereadora Maria Ivone Cerejo Costa de Abreu Ribeiro, em virtude de se 

encontrar em representação do Município no Concelho de Boticas. ----------------------------------------------- 

 

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 26 de Outubro de 2016, 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 Carlos Maria Pinto Pereira, 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 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Listagem de Compromissos Plurianuais assumidos ao abrigo da autorização prévia genérica 

de 28-11-2015, concedida pela Assembleia Municipal de Baião – Conhecimento  

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

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

à presente ata. A Câmara tomou conhecimento.------------------------------------------------------------------------- 

 
2. Apoio à Sociedade Portuguesa de Psicodrama para a realização do XII Congresso Português 

de Psicodrama – 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 à Sociedade Portuguesa de 

Psicodrama para a realização do XII Congresso Português de Psicodrama. ------------------------------------ 

 

3. Atribuição de apoio ao Rancho Folclórico de Baião para deslocação à Suiça – Proposta  

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 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 a atribuição de apoio ao Rancho Folclórico de Baião para deslocação à Suiça.---------------------- 

 
4. Pedido de pagamento em prestações do valor da taxa de concessão de sepultura – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora 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 o pedido de pagamento 

em prestações do valor da taxa de concessão de sepultura. --------------------------------------------------------- 

 

5. Concurso Público para a concessão do direito de exploração do café e esplanada localizada 

na Praça D. Manuel de Castro – Adjudicação ao 3º Concorrente – 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 
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conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a adjudicação ao 3º Concorrente do 

Concurso Público para a concessão do direito de exploração do café e esplanada localizada na Praça 

D. Manuel de Castro.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Empreitada “Centro Escolar de Santa Cruz do Douro” – Defeitos da obra – Manifestação da 

Intenção da: Pretensão da Câmara Municipal, como dono da obra, em acionar a garantia 

bancária para cobertura das responsabilidades do empreiteiro na reparação das várias 

anomalias – Proposta 

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

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

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de intenção da  Câmara 

Municipal em  acionar a garantia bancária para cobertura das responsabilidades do empreiteiro na 

reparação das várias anomalias e defeitos da obra, referente à empreitada “Centro Escolar de Santa 

Cruz do Douro”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. Prorrogação do parecer prévio genérico para a celebração de contratos de aquisição de 

serviços (Nºs 5, 6 e 12 do artigo 35º da Lei Nº 82-B/2014, de 31 de Dezembro – LOE 2015 e 

artigo º4º da Portaria Nº 149/2015, de 26 de Maio) até à data da entrada em vigor da Lei Nº 7-

A/2016, de 30 de Março – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, 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,  com 5 votos a favor e um voto contra da Senhora 

Vereadora Fátima Azevedo, aprovar a prorrogação do parecer prévio genérico para a celebração de 

contratos de aquisição de serviços (Nºs 5, 6 e 12 do artigo 35º da Lei Nº 82-B/2014, de 31 de 

Dezembro – LOE 2015 e artigo º4º da Portaria Nº 149/2015, de 26 de Maio) até à data da entrada em 

vigor da Lei Nº 7-A/2016, de 30 de Março. Sobre este assunto a  Senhora Vereadora Fátima Azevedo 

ficou de apresentar declaração de voto. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. Autorização Prévia Genérica, da Assembleia Municipal, para Assunção de Compromissos 

Plurianuais – 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 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, a Autorização 

Prévia Genérica, da Assembleia Municipal, para Assunção de Compromissos Plurianuais e submeter o 

assunto à Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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9. Projeto de Alteração ao Regulamento Municipal sobre o Horário de Funcionamento dos 

Estabelecimentos Comerciais – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Urbanismo, 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 o Projeto de Alteração 

ao Regulamento Municipal sobre o Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais. ------ 

 

10.  Pedido de destaque de parcela de terreno, sito no Gem, União de Freguesias de Santa Cruz 

do Douro e S. Tomé de Covelas, em nome de Honorina Maria Monteiro – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Ambiente e  Urbanismo, 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 o 

pedido de destaque de parcela de terreno, sito no Gem, União de Freguesias de Santa Cruz do Douro 

e S. Tomé de Covelas, em nome de Honorina Maria Monteiro, atendendo aos pareceres técnicos.------- 

 

11.  Autorização para celebração de contratos interadministrativos da delegação da 

competência de transportes escolares, entre o Municipio e Baião e a Junta de Freguesia de 

Gestaçô, nos termos da minuta em anexo, ao abrigo do artigo 120º do Anexo I a que se 

refere o nº 2 do artigo 1º da Lei Nº 75/2013, de 12 de Setembro – retificada pelas Declarações 

de Retificação Nºs 46-C/2013, de 1 de Novembro e 50-A/2013, de 11 de Novembro – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal 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 autorização para celebração de contratos interadministrativos da 

delegação da competência de transportes escolares, entre o Município e Baião e a Junta de Freguesia 

de Gestaçô, nos termos da minuta em anexo, ao abrigo do artigo 120º do Anexo I a que se refere o nº 

2 do artigo 1º da Lei Nº 75/2013, de 12 de Setembro – retificada pelas Declarações de Retificação Nºs 

46-C/2013, de 1 de Novembro e 50-A/2013, de 11 de Novembro. A Câmara mais deliberou submeter o 

assunto à Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Interveio o Senhor---------------------------------- 
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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 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 Secção de Expediente Geral e Atendimento a 

redigi e subscrevo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

_____________________________________________ 

 

OS VEREADORES 

 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


