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ATA     N.º 19 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

 

REALIZADA EM 23 DE OUTUBRO DE 2013 

 

 

Aos vinte e três dias do mês de Outubro de dois mil e treze, comigo, Dora Marisa Gomes Pinto, 

Técnica Superior, ao abrigo na 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. José 

Luís Pereira Carneiro, e os Exmos. Membros da Câmara: ----------------------------------------------------------- 

Dr. Joaquim Paulo de Sousa Pereira --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Dr. Luís Miguel Amaral de Sousa -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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 25 de Setembro de 2013, cuja leitura foi dispensada por a 

mesma ter sido previamente distribuída a todos os vereadores, foi posta à discussão e aprovada por 

maioria. Os Senhores Vereadores Luís Miguel Amaral de Sousa, Henrique Gaspar Ribeiro, José 

Manuel Lima Soares e Anabela Rodrigues Cardoso abstiveram-se da votação por não terem estado 

presentes na reunião. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

Senhor Presidente da Câmara cumprimentou e desejou felicidades a todos os Senhores Vereadores 

no exercício das suas funções. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador Luís Sousa agradeceu e devolveu os cumprimentos, desejando, igualmente, 

felicitados a todos os membros da Câmara. ------------------------------------------------------------------------------ 

Senhor Vereador Paulo Pereira fez votos para que as reuniões de Câmara continuassem a ser 

realizadas num ambiente de elevação e de respeito para com todas as opiniões. ----------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara informou de que tinha enviado um ofício dirigido à Ministra das 

Finanças, a propósito das notícias diversas e difusas, veiculadas pelos meios de comunicação social e 

pelo Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos, sobre o encerramento de repartições de finanças em 

vários concelhos, entre as quais a de Baião. Assim sendo, foram solicitadas informações mais 

rigorosas sobre o assunto e foi manifestada a disponibilidade da autarquia para se procurar avaliar a 

possibilidade da manutenção da repartição fiscal em Baião através da sua integração nos serviços 

municipais. Acrescentou de que informaria a Câmara da eventual resposta por parte do Ministério das 

Finanças. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Regimento da Câmara Municipal de Baião para o mandato 2013/2017 - Atualização – 

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

Após a devida autorização, a Coordenadora do Gabinete Jurídico, Dra. Paula Loureiro, informou a 

Câmara das principais alterações introduzidas pela publicação da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, 

e que teriam de ser vertidas no novo Regimento da Câmara Municipal. Apontou, desde logo para a 

impossibilidade dos órgãos executivos deliberarem sobre propostas em reconhecida urgência, ou seja 

não incluídas na ordem do dia, ficando essa possibilidade prevista apenas para os órgãos 

deliberativos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Fixação de mais três Vereadores em Regime de Meio tempo – 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 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 proposta. ------------------------------------------ 
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3. Designação do Vice-Presidente e distribuição de Pelouros - 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 III 

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

O Senhor Presidente da Câmara sublinhou que a fixação e a captação de investimento para o 

concelho eram os principais objetivos do Pelouro dos Assuntos Económicos, da responsabilidade do 

Senhor Vereador José Lima. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Designação do funcionário para secretariar as Reuniões da Câmara Municipal - 

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 IV 

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

 

5. Envio de convocatórias, ordens de trabalho e documentação de apoio para as Reuniões de 

Câmara através da aplicação SGA (Software de Gestão de Atas) e através de correio 

eletrónico – 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 proposta. ------------------------------------------ 

 

6. Delegação de Competências da Câmara Municipal de Baião no seu Presidente – 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. ------------------------------------------ 

 

7. Pedido de licença especial de ruído - Local: Portela do Rio, Ribadouro - Requerente: António 

da Silva Campos, S.A. – 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 atendendo aos pareceres 

técnicos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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8. Pedido de vedação provisória - Local: Pala, Ribadouro - Requerente: António da Silva 

Campos, S.A. – 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 atendendo aos pareceres 

técnicos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9. Deliberações do executivo no âmbito das competências do Regime Jurídico de Urbanização 

e Edificação em processos a partir do ato eleitoral – 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 

XIX 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

10. Alteração ao Orçamento para o ano de 2013 (Modificação Orçamental N.º 14) – 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 X 

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 seis votos a favor do PS e um voto de abstenção do 

PSD, aprovar a proposta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

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, Dr. José Luís Pereira 

Carneiro, deu por encerrados os trabalhos, eram 15H30 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

_____________________________________________ 

 

OS VEREADORES 

 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


