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ATA     N.º 11 
 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
 

 

REALIZADA EM 11 DE JUNHO DE 2014 
 

 

Aos onze dias do mês de Junho de dois mil e catorze, comigo, Dora Marisa Gomes Pinto, 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 em Exercício, Dr. 

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

Dra. Maria Ivone Cerejo Costa de Abreu Ribeiro ------------------------------------------------------------------------ 

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

Dr. Henrique Gaspar Ribeiro -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Ausências: Dr. José Luís Pereira Carneiro, por se encontrar em representação do Município no 

Comité das Regiões, e Sr. José Manuel Lima Soares por se encontrar em representação do Município 

numa reunião com investidores, tendo a Câmara considerado as faltas como justificadas. ----------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 28 de Maio de 2014, 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 

 

Senhora Vereadora Ivone Abreu congratulou-se pela organização das Comemorações dos 500 Anos 

do Foral da Teixeira, uma iniciativa que dava um brilho extraordinário à Vila, proporcionava um 

convívio inter-geracional e também entre as pessoas das diversas freguesias, imprimia vitalidade ao 

comércio local e era uma forma de divulgação e angariação de fundos para diversas instituições e 

associações do concelho. Saudou, ainda, as iniciativas do Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil, 

nomeadamente com o sarau musical e o sarau gímnico, onde ficou bem patente o potencial artístico 

das crianças e jovens de Baião, bem como a iniciativa do Agrupamento de Escolas do Sudeste de 

Baião, com a realização da feira dos produtos regionais, um espaço para a dinamização da atividade 

agrícola e para as pessoas darem a conhecer e também venderem os seus produtos. ---------------------- 

Senhor Vereador Henrique Ribeiro registou com apreço a iniciativa da animação dos Centros Cívicos, 

espaços de convívio por natureza, que com estas atividades ficavam mais dinamizados e atrativos 

para as pessoas, devendo, por isso, ocorrer com mais frequência. ------------------------------------------------ 

Senhora Vereadora Fátima Azevedo usou da palavra para se referir ao Centro Cívico do Grilo, 

colocando duas questões à Câmara: Em que ponto estava a permuta dos terrenos e qual a razão pela 

qual a autarquia tinha optado por esta via em alternativa à aquisição do terreno. Sobre a Praça D. 

Manuel de Castro, questionou se a autarquia poderia facultar a cópia do projeto que a OBER tinha 

para aquele espaço. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara em Exercício referindo-se às Comemorações do Foral da Teixeira, 

sublinhou que tinha sido mais um ponto alto nas atividades culturais do nosso concelho, embora este 

ano se tivesse verificado uma pequena diminuição do público e dos participantes. Em relação às 

questões da Senhora Vereadora Fátima Azevedo, começou por dizer que sobre o segundo ponto, todo 

o que estivesse na autarquia sobre o projeto em causa estaria de imediato ao seu dispor. 

Relativamente ao terreno para o Centro Escolar do Grilo, disse que a intenção inicial da autarquia era 

a aquisição do terreno, no entanto o proprietário tinha optado pela permuta, após a devida avaliação 

dos terrenos. Ressalvou que o interesse público estaria sempre salvaguardado no processo, uma vez 

que ambos os espaços iriam ser beneficiados. Acrescentou que também sobre este ponto, qualquer 

informação adicional e documentação de apoio estariam disponíveis para a Senhora Vereadora. De 

seguida convidou todos os presentes para as seguintes iniciativas: dia 15 de junto, pelas 15H00, 

animação do Centro Cívico com Álvaro de Castro; do dia 16 de Junho a 27 de Julho, “Campus 

Desportivo” para a ocupação dos tempos livres dos jovens em tempos de férias, e no dia 20 de Junho, 

pelas 15H00, a Ação de Sensibilização “Baião, Valorização do Património Natural” a decorrer no 

Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil. -------------------------------------------------------------------------------- 
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III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Listagem de compromissos plurianuais assumidos ao abrigo da autorização prévia genérica 

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. Este assunto será submetido ao conhecimento da 

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

 

2. Tribunal de Contas – Processos Visados – Parceria Águas do Noroeste – 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 II 

à presente ata. A Câmara tomou conhecimento. Este assunto será submetido ao conhecimento da 

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

 

3. Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santa Marinha do Zêzere - Relatório 

de Contas 2013 – Conhecimento  

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

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara, a qual se dá por integralmente reproduzida no 

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

 

4. Cedência do Auditório Municipal à AGITO - Formação e Serviços, Lda. – 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 cedência do Auditório Municipal à AGITO 

- Formação e Serviços, Lda.. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Cedência de transporte - Sociedade de São Vicente de Paulo - Conselho de Zona 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 cedência de transporte à Sociedade de 

São Vicente de Paulo - Conselho de Zona de Baião. ------------------------------------------------------------------ 
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6. Acordo de cedência de terreno celebrado entre a Câmara Municipal de Baião e o Senhor 

António Fernando Ribeiro – 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. ------------------------------------------ 

Senhora Vereadora Fátima Azevedo, sobre as propostas de cedências de terrenos, perguntou que tipo 

de terrenos estavam em causa. O Senhor Presidente da Câmara em Exercício sublinhou que o que 

estava estabelecido, naturalmente, era que a classificação dos terrenos era definida em sede de PDM 

e não era que pelo facto das pessoas estarem a fazer estas cedências que essa classificação iria ser 

alterada de forma a permitir, por exemplo, a construção. -------------------------------------------------------------  

 

7. Acordo de cedência de terreno celebrado entre a Câmara Municipal de Baião e o Senhor 

Fernando Pinto Ribeiro – 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 

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

 
8. Acordo de cedência de terreno celebrado entre a Câmara Municipal de Baião e o Senhor 

Manuel Cardoso da Silva – 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 

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

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta. ------------------------------------------ 

 
9. Acordo de cedência de terreno celebrado entre a Câmara Municipal de Baião e a Senhora 

Maria José Cardoso Santos Ribeiro – 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 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 proposta. ------------------------------------------ 

 
10. Acordo de cedência de terreno celebrado entre a Câmara Municipal de Baião e o Senhor Leal 

Joaquim Ribeiro – 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 proposta. ------------------------------------------ 
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11. Acordo de cedência de terreno celebrado entre a Câmara Municipal de Baião e o Senhor 

José Cardoso da Silva – 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 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 proposta. ------------------------------------------ 
 

12. Acordo de cedência de terreno celebrado entre a Câmara Municipal de Baião e o Senhor 

José Luís Silva Correia – 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 a proposta. ------------------------------------------ 

 
13. Acordo de cedência de terreno celebrado entre a Câmara Municipal de Baião e o Senhor 

Joaquim Manuel Stefani Pereira – 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 

XIII 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. ------------------------------------------ 

 
14. Acordo de cedência de terreno celebrado entre a Câmara Municipal de Baião e a Dona 

Gertrudes Amélia Soares – 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 proposta. ------------------------------------------ 
 

15. Acordo de cedência de terreno celebrado entre a Câmara Municipal de Baião e a Dona Maria 

Adelaide Ribeiro Madureira – 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 proposta. ------------------------------------------ 
 

16. Acordo de cedência de terreno celebrado entre a Câmara Municipal de Baião e a Dona Maria 

Adelaide Ribeiro Madureira – 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 

XVI 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. ------------------------------------------ 
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17. Celebração de acordo de estágio entre a Câmara Municipal de Baião, a Escola Profissional 

António do Lago Cerqueira e a estagiária Ana Beatriz Cardoso Vieira - 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 

XVII 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 celebração de acordo de estágio entre a 

Câmara Municipal de Baião, a Escola Profissional António do Lago Cerqueira e a estagiária Ana 

Beatriz Cardoso Vieira. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
18. Minuta de acordo de cooperação institucional com o Agrupamento de Escolas de Vale de 

Ovil no âmbito do Curso Profissional de Técnico de Ótica Ocular – 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 

reproduzida no anexo XVIII à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de 

que é competente para conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de acordo 

de cooperação institucional com o Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil no âmbito do Curso 

Profissional de Técnico de Ótica Ocular. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 
19. Minuta de acordo de cooperação entre a Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal 

de Baião e a Câmara Municipal de Baião – 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 

reproduzida no anexo XIX 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 quatro votos a favor do PS e 

um voto de abstenção do PSD, aprovar a minuta de acordo de cooperação entre a Associação de 

Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião e a Câmara Municipal de Baião. A Senhora Vereadora 

Fátima Azevedo absteve-se da votação por entender que a proposta viola os princípios da igualdade e 

da proporcionalidade, em termos morais, relativamente aos outros Baionenses, devendo este 

benefício ser extensível a todos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara em Exercício referiu que era um dever da autarquia zelar pelos 

interesses e pelo bem-estar dos seus funcionários, à semelhança do que se verificava em outros 

locais. Por isso, sublinhou que este protocolo era mais um estímulo para os nossos trabalhadores. ----  

 
20. Minuta de acordo de Desenvolvimento Cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião 

e o Rancho Folclórico de Baião – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Desporto e Associativismo, a qual se dá por 

integralmente reproduzida no anexo XX 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 
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minuta de acordo de Desenvolvimento Cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião e o 

Rancho Folclórico de Baião. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
21. Contrato-Programa com o Baidebyke – Clube de Cicloturismo de Baião – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Desporto e Associativismo, a qual se dá por 

integralmente reproduzida no anexo XXI 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 

Contrato-Programa com o Baidebyke – Clube de Cicloturismo de Baião. ---------------------------------------- 

 

22. Apoio à Junta de Freguesia de Santa Marinha do Zêzere - Ocupação de espaços na feira por 

feirantes residentes no município – 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 

XXII 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 e submeter o assunto à 

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

 
23. Atribuição de apoio à Junta de Freguesia de Loivos do Monte destinado à realização do 

Concurso Pecuário 2014 – 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 

XXIII 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 e submeter o assunto à 

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

 
24. Atribuição de apoio à Banda Marcial de Ancede para participação no 5.º Concurso de 

Bandas no Ateneu Artístico Vilafranquense - 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 

XXIV 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 atribuição de apoio à Banda Marcial de 

Ancede para participação no 5.º Concurso de Bandas no Ateneu Artístico Vilafranquense. ----------------- 

 

25. Alteração às Normas Provisórias do “Campus” de Férias – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Desporto, a qual se dá por integralmente reproduzida 

no anexo XXV 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. O Senhor 
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Presidente da Câmara em Exercício sublinhou a introdução da possibilidade de uma isenção do 

pagamento, total ou parcial, para crianças de famílias comprovadamente carenciadas. --------------------- 

 

26. Doação do prédio urbano da antiga Escola Primária do Grilo à ADEGRIL - Associação de 

Desenvolvimento do Grilo – 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 

XXVI 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 e submeter o assunto à 

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

Senhor Presidente da Câmara em Exercício referiu que se travava de um modelo que trazia vantagens 

para a autarquia, uma vez que depois não comparticipava financeiramente o projeto, à semelhança do 

que tinha acontecido com as outras IPSS´s. Ou seja, o objetivo da AGEGRIL passava pela melhoria 

da sua resposta em termos de Centro de Dia e a Escola do Covelo iria permitir alcançar esse objetivo. 

Assim, em alternativa à cedência do espaço e a um posterior apoio, a autarquia fazia uma doação do 

espaço à instituição, com uma cláusula de reversão que garantia o interesse público, ou seja, no caso 

da extinção da ADEGRIL o espaço “regressa” ao património municipal e não pode ser usado para 

outro fim que não o previsto. Acrescentou que o imóvel tinha sido avaliado em 83 mil euros, por 

avaliador oficial. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

27. Alteração ao atual Regulamento Municipal de Trânsito – Colocação de sinalização de 

estacionamento reservado a moradores – 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 

XXVII 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. ------------------------------------------ 

 

28. Pedido de destaque de parcela de terreno - Local: Tapadas, Campelo - Requerente: 

Município de Baião – 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 XXVIII 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, 

atendendo aos pareceres técnicos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

29. Autorização para a celebração de acordo de execução entre o Município de Baião e as 

Juntas de Freguesia nos termos da minuta de acordo de execução de delegação das 

competências, previstas nas alíneas a), b), c), do n.º 1 do artigo 132.º do Anexo I a que se 
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refere o n.º 2 do artigo 1.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro – retificada pelas 

declarações de retificação n.º 46-C/2013, de 1 de Nov. 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, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 

XXIX 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 e submeter o assunto à 

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

Após a devida autorização, a coordenadora do Gabinete Jurídico, Dra. Paula Loureiro, explicou todos 

os formalismos legais da questão em apreço e os procedimentos efetuados até às propostas ora 

apresentadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara em Exercício acrescentou que se tinha realizado uma reunião com os 

autarcas de freguesia, que após negociação e pequenas alterações tinham aceitado o modelo 

proposto. Mais acrescentou que, caso se venha a verificar a necessidade de um ajustamento, a 

Câmara avaliaria a situação com o respetivo Presidente de Junta por forma a encontrarem a melhor 

solução. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
30. Autorização para a celebração de contratos administrativos da delegação da competência de 

construção, execução e pavimentação das vias municipais de circulação, entre o Município 

de Baião e as Juntas de Freguesia, nos termos da minuta em anexo, ao abrigo do artigo 

120.º do Anexo I a que se refere o n.º 2 do artigo 1.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro – 

retificada pelas declarações de retificação n.º 46-C/2013, de 1 de Nov. 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, a qual se dá por integralmente reproduzida no anexo 

XXX 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 e submeter o assunto à 

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

 
31. 4.º Revisão ao Orçamento para o ano de 2014 – 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 

XXXI 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 e submeter o assunto à 

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

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Não se verificaram inscrições. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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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 em Exercício, Dr. 

Joaquim Paulo de Sousa Pereira, deu por encerrados os trabalhos, eram 15H40 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, Dora Marisa Gomes Pinto, Técnica Superior do Gabinete de Apoio à Presidência, a redigi e 

subscrevo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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