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E   D   I   T   A   L 

 

 

------------ DR. JOSÉ FERNANDO PINHO SILVA, Presidente da Assembleia Municipal de Baião: -- 

 

---------- FAZ PÚBLICO, para efeitos do que dispõe o artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

Setembro, que na Sessão Ordinária de 30 de Abril de 2016, foram tomadas as seguintes 

deliberações: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

1. Apreciação da Informação Escrita apresentada pelo Exmo. Senhor Presidente e 

Informação sobre a Situação Financeira do Município. --------------------------------------------------- 

 

2. Listagem de compromissos plurianuais assumidos ao abrigo da autorização prévia 

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

 

3. Declaração dos compromissos plurianuais existentes a 31 de dezembro de 2015 – 

Proposta: Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta. ------------------- 

 

4. Declaração dos pagamentos e recebimentos em atraso existentes a 31 de dezembro de 

2015 – Proposta: Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta. --------- 

 

5. Documentos de Prestação de Contas do ano de 2015 – Proposta: A Assembleia Municipal 

deliberou, por maioria, com vinte e sete votos a favor e cinco votos contra, aprovar a proposta. – 

 

6. Aplicação do Resultado Líquido do Exercício de 2015 – Proposta: A Assembleia Municipal 

deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta. ---------------------------------------------------------------- 

 

7. Alteração ao atual Regulamento Municipal de Trânsito - Colocação de sinalização na Rua 

da Bouça/Ribadouro na União de Freguesias de Ancede e Ribadouro – Proposta: A 

Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta. ---------------------------------- 

 

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

por feirantes residentes do Município – Proposta: A Assembleia Municipal deliberou, por 

unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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9. Apoio à Junta de Freguesia de Campelo e Ovil - Ocupação de espaços na feira por 

feirantes residentes do Município – Proposta: A Assembleia Municipal deliberou, por 

unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

10. Atribuição de apoio às Juntas de Freguesia e Associações que participaram no Desfile de 

Carnaval 2016 – Proposta: A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 

proposta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11. Adesão do Município de Baião como sócio auxiliar coletivo da Federação do Folclore 

Português – Proposta: A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 

proposta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

12. Concurso público para a concessão do direito de exploração do café e esplanada 

localizada na Praça D. Manuel de Castro – Proposta: A Assembleia Municipal deliberou, por 

unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

13. 2.ª Revisão Orçamental para o ano de 2016 – Proposta: A Assembleia Municipal deliberou, 

por maioria, com vinte e sete votos a favor e cinco votos contra, aprovar a proposta. --------------- 

 

14. Empréstimo a longo prazo, até 2.000.000 Euros, para financiamento das obras resultantes 

das intempéries, reparação de estradas e projetos inscritos no Plano Plurianual de 

Investimentos com previsão de comparticipação de Fundos Comunitários – Adjudicação e 

pedido de autorização para contratação à Assembleia Municipal – Proposta: A Assembleia 

Municipal deliberou, por maioria, com vinte e seis votos a favor e cinco votos contra, aprovar a 

proposta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

---------- E para constar se publica o presente edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos 

lugares de estilo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 
Assembleia Municipal de Baião, 2 de Maio de 2016 

 
 

O Presidente da Assembleia Municipal, 

      
(Dr. José Fernando Pinho Silva) 


