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ATA     N.º 19 

 

PRIMEIRA REUNIÃO SUBSEQUENTE À CONSTITUIÇÃO DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 20 DE OUTUBRO DE 2021 

 

Aos vinte dias do mês de outubro 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 Primeira 

Reunião subsequente à constituição da Câmara Municipal em 20 de outubro de 2021, o 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Joaquim Paulo de Sousa Pereira, e os Exmos. 

Membros da Câmara: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Filipe Manuel da Cunha Ferraz Fonseca ---------------------------------------------------------------------------------- 

Paulo Adriano Guedes Portela ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Anabela Rodrigues Cardoso -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Henrique Gaspar Ribeiro -------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

Célia Maria da Conceição Alves Pereira Azevedo ---------------------------------------------------------------------- 

José Manuel Lima Soares ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Participaram ainda nesta reunião, os Senhores, Chefe da Divisão de Gestão Administrativa e 

Recursos Humanos, Joaquim Pereira Pinto de Azeredo, Chefe da Divisão de Gestão Urbanística e 

Planeamento, João Carlos Batista do Couto Barbosa e Chefe da Divisão de Gestão Financeira e de 

Controlo Orçamental, 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  

 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º 18 da 1ª Reunião de Câmara – Mandato 2021-2025 
Praça Heróis do Ultramar, 4640-158 Baião 
Tel. +351 255 540 500   #   Fax. +351 255 540 510 
E-mail. geral@cm-baiao.pt   #   Web. www.cm-baiao.pt                                                                                                          2/12 

I. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

 

A ata da reunião ordinária realizada no dia 22 de setembro 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. Não participaram na votação o Senhor Presidente da Câmara e os Senhores 

Vereadores Filipe Manuel da Cunha Ferraz Fonseca, Paulo Adriano Guedes Portela e Célia Maria da 

Conceição Alves Pereira Azevedo, por não terem estado presentes 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 

 

O Senhor Presidente da Câmara deu início a este período para cumprimentar e dar as boas vindas a 

todos os Senhores Vereadores e desejou que este mandato seja profícuo. Disse que em seu nome e 

da bancada do PS deseja que tudo corra bem, esperando de todos uma postura leal e de interesse 

público e dos Baionenses. Referiu que há elementos novos relativamente ao último mandato e disse 

que há razões para que o clima de trabalho nestas reuniões seja positivo, de relacionamento fácil e até 

de amizade, isto sem condicionar a apresentação de propostas e ideias. Disse que, agora e depois de 

terminada esta contenda das eleições, compete ao Executivo e aos Vereadores que têm os seus 

pelouros atribuídos, cumprir os compromissos assumidos. À oposição compete a verificação desse 

cumprimento. Não há dúvida que compete ao Executivo governar o programa sufragado pelos 

baionenses nas eleições de 26 de setembro e é por isso que nos temos de bater. No entanto, isto não 

invalida que os Senhores Vereadores da Oposição não possam apresentar propostas e sugestões, 

desde que as mesmas não distorçam a estratégia definida para o Concelho. Realçou que há um 

conjunto de ideias no programa eleitoral da coligação “Com determinação por Baião”, que também são 

interessantes e há toda a disponibilidade para que as mesmas possam ser incorporadas no plano de 

atividades da autarquia. Desejou sorte a todos e salientou que deve haver uma postura simples, por 

ser sempre um primeiro meio de se conhecer os cantos da casa. Salientou que as postura dos 

membros que integram a Câmara Municipal, que são 7 Vereadores onde o próprio se inclui, 

representam sempre a Câmara em qualquer local onde se encontrem, quer estando na oposição, ou 

no Executivo com pelouros atribuídos. Destacou que no último mandato sempre existiu uma 

colaboração intensa, mesmo nos momentos em que foi preciso estar todos juntos, como no combate à 

pandemia do COVID 19, sublinhando a participação positiva de todos, com uma postura respeitosa, 

colaborativa, compreensiva, sendo que se assim for, certamente que irá correr bem para todos. -------- 

 

A Senhora Vereadora Anabela Cardoso, cumprimentou todos os Membros do Executivo e usou da 

palavra para deixar o registo sobre a passagem da Senhora Ministra da Cultura por Baião, integrada 

nas comemorações do 31º aniversário da Fundação Eça de Queiroz, que também contemplou a 

entrega do Prémio Literário da Fundação Eça de Queiroz, que ocorreu no dia 2 de outubro, na 
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Fundação Eça de Queiroz, em Santa Cruz do Douro. Referiu que é mais um membro do Governo a 

visitar Baião, o que também representa o reconhecimento pelo trabalho que aqui tem vindo a ser 

desenvolvido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara, cumprimentou todos os membros do executivo, os 

colaboradores presentes e público, dizendo que é um grande prazer estar aqui. Deu as boas vindas 

aos Senhores a todos os Vereadores e referiu que da sua parte irá fazer o seu melhor e cumprir com 

as funções que lhe estão atribuídas. Destacou que tendo tomado posse no passado sábado, já se 

começou a inteirar das atividades desportivas e verificou que algumas das modalidades de três 

associações que competem a nível federativo, nomeadamente a Associação Cultural e Recreativa de 

Santa Cruz do Douro, Associação de Desportiva de Baião e Associação Desportiva de Ancede, já 

iniciaram, o que revela que o movimento associativo está a retomar as suas atividades. Informou que a 

Piscina Municipal Coberta já retomou a sua atividade, existindo no momento listas de espera, devido 

ao aumento da procura, estando os serviços a articular a resposta para estas situações. ------------------- 

 

O Senhor Vereador Henrique Gaspar cumprimentou todos os presentes, deu as boas vindas e desejou 

felicidades não só aos Senhores Vereadores da oposição, bem como ao Senhor Vereador Filipe 

Fonseca que também iniciou funções neste Novo Executivo. Desejou votos de um bom trabalho, 

sendo que quem ganha é o Concelho de Baião e os Baionenses. Depois fez alusão às Comemorações 

do Centenário da Banda da Casa do Povo de Santa Marinha do Zêzere, que deveriam ter sido 

comemoradas no ano passado, mas devido à pandemia, tiveram de ser adiadas para este ano. Nestas 

cerimónias foi realizado um concerto não habitual nas bandas, já que contou com a participação do 

cantor João de Campos. Foi um concerto diferente, mas muito bonito e muito participado e apreciado 

pelas pessoas que assistiram. Terminou dizendo que correu tudo bem e espera que venha a ser 

festejado outro centenário. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador Paulo Portela desejou votos de boa sorte a todos, principalmente para o Executivo 

que tem um vasto programa para cumprir e respeitar, uma vez que foi o programa mais votado nas 

eleições de 26 de setembro. Disse em nome da sua bancada que farão o papel de oposição, e que 

quando tivessem que elogiar não se inibiam de o fazer, contudo, quando estivessem em desacordo 

também o denunciariam da mesma forma. Disse ainda que, é com muita honra que aqui estão para 

defender o nosso Concelho e solicitou que lhe fosse cedido o vídeo da cerimónia da tomada de posse, 

para um dia poder mostrar aos nossos filhos e netos. Terminou dizendo que para esse efeito tinha um 

requerimento para apresentar à mesa. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Em relação ao pedido formulado pelo Senhor Vereador Paulo Portela, o Senhor Presidente da 

Câmara, disse que não é necessário apresentar o requerimento e incumbiu os serviços da 

comunicação presentes na sala, de fazer uma síntese da gravação da cerimónia de tomada de posse 
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e que a mesma fosse distribuída por todos os Vereadores, além de que o mesmo também será 

disponibilizado na página da Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador José Lima cumprimentou todos os presentes e desejou votos das maiores 

felicidades a esta equipa do novo Executivo, sobretudo aos novos membros, designadamente o 

Senhor Vice-Presidente, Filipe Fonseca e os Senhores Vereadores Paulo Portela e Célia Azevedo. 

Cumprimentou ainda o Senhor Presidente da Câmara e restantes colegas Vereadores, os Senhores 

Chefes de Divisão e a Secretária da Mesa, e, disse que, estamos aqui para mais 4 anos para trabalhar 

pelo desenvolvimento de Baião, defender o interesse público e dos Baionenses. Depois fez referência 

ao Grande Prémio de Motonáutica F2, prova a contar para o Campeonato do Mundo de Motonáutica 

que após um interregno de dois anos, devido à pandemia da Covid 19, regressou a Baião e se realizou 

na Albufeira da Pala, entre os dias 8 e 10 de outubro. Salientou que esta prova foi mais uma vez um 

grande sucesso, tendo participado dezassete pilotos de dez países diferentes. Destacou que esta 

prova atrai muitos visitantes a Baião, contribuindo assim para a dinamização da economia local, e, a 

prova disso é o impacto positivo causado por este evento ao nível do alojamento e da restauração do 

Concelho. Destacou ainda, a presença de um Membro do Governo, o Secretário de Estado da 

Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, que também prestigiou o evento com a sua presença. 

Disse que efetivamente foi uma excelente prova e disputada até aos últimos minutos. Por isso, deu os 

parabéns à organização, a todas as entidades e pessoas que contribuíram para a realização da prova 

e felicitou a Federação de Motonáutica por continuar a apostar em Baião para a realização de uma 

prova deste tipo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Senhor Presidente da Câmara aproveitou ainda para informar e dar conta das funções de cada uma 

das pessoas presentes na reunião, nomeadamente os Senhores, Chefe da Divisão de Gestão 

Administrativa e Recursos Humanos, Joaquim Pereira Pinto de Azeredo, Chefe da Divisão de Gestão 

Urbanística e Planeamento, João Carlos Batista do Couto Barbosa e Chefe da Divisão de Gestão 

Financeira e de Controlo Orçamental, José Agostinho Pereira Rangel, a Secretária da Reunião 

designada para o efeito, Ana Paula Carneiro, bem como a Coordenadora dos Serviços Sociais, Arlete 

Miranda, que esteve presente nesta reunião para dar uma explicação sobre um dos assuntos a discutir 

no período da ordem do dia, sobre a Estratégia Local de Habitação. ---------------------------------------------- 

 

Por fim, o Senhor Presidente da Câmara propôs a todos os Senhores Vereadores, que por uma 

questão de conveniência dos serviços, a próxima Reunião de Câmara agendada para o dia 27, fosse 

adiada para o dia 28 de outubro (quinta-feira), à hora habitual (14H30). Todos os Senhores 

Vereadores disseram não haver qualquer inconveniente e concordaram que a Reunião de Câmara de 

27 fosse adiada para o dia 28 de outubro às 14h30. ------------------------------------------------------------------- 

 

 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º 18 da 1ª Reunião de Câmara – Mandato 2021-2025 
Praça Heróis do Ultramar, 4640-158 Baião 
Tel. +351 255 540 500   #   Fax. +351 255 540 510 
E-mail. geral@cm-baiao.pt   #   Web. www.cm-baiao.pt                                                                                                          5/12 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Regimento da Câmara Municipal de Baião para o mandato 2021/2025 – 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 o Regimento da Câmara Municipal de 

Baião para o mandato 2021/2025  . ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. 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 II 

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

 

3. 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 III 

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 dois votos contra dos Senhores 

Vereadores da coligação “Com Determinação do por Baião” (PPD/PSD – CDS/PP), aprovar a fixação 

de mais três Vereadores em Regime de Meio Tempo. ---------------------------------------------------------------- 

 

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

Presente à consideração da Câmara a proposta apresentada em 18 de outubro de 2021, pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara: -------------------------------------------------------------------------- 

Considerando: 

- Que, processou-se no passado dia 16 de outubro, a cerimónia de instalação da câmara 

municipal do Município de Baião, nos termos do disposto no artigo 60.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

setembro, na redação atualmente em vigor, que estabelece o quadro de competências, assim como o 

regime jurídico de funcionamento, dos órgãos dos municípios e das freguesias, para o mandato de 

2021-2025. 

- Que, foi marcada e convocada para o dia 20 de outubro, a primeira reunião da câmara 

municipal, em cumprimento do disposto no artigo 61.º daquele diploma legal. 

- Que, no âmbito dos assuntos a tratar nessa reunião urge assegurar a inclusão da delegação 

de competências da câmara para o seu presidente, visto que caducaram no período de gestão limitada 

dos órgãos das autarquias locais e seus titulares, as competências que me haviam sido delegadas 

pela câmara municipal, por deliberação tomada na sua reunião de 25/10/2017, constantes da ata 

número 19, a qual foi publicitada no edital de delegação de competências da câmara municipal de 

26/10/2017, como resulta das disposições conjugadas dos artigos 3.º, n.º 1 da Lei n.º 47/2005, de 29 

de agosto e 50.º, alínea b) do Código do Procedimento Administrativo. 

 - Que, o instrumento da delegação de competências é o ato através do qual um órgão 

administrativo normalmente competente para decidir em determinada matéria permite, de acordo com 

a lei, que outro órgão ou agente da mesma pessoa coletiva ou de diferente pessoa coletiva pratique 

atos administrativos sobre a mesma matéria (artigo 44.º, n.º 1 do Código do Procedimento 

Administrativo). 

 - Que, a delegação e a subdelegação de competências constituem objetivos de modernização 

administrativa estabelecidos pelo DL n.º 135/99, de 22 de abril, na medida em que propiciem 

respostas céleres às solicitações dos utentes e proporcionem um pronto cumprimento de obrigações e 

uma gestão mais célere e desburocratizada, como resulta do disposto no artigo 27.º deste diploma. 

- Que, o regime jurídico das autarquias locais, aprovado no anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12/09 

e da qual faz parte integrante, permite que a câmara municipal delegue as suas competências no seu 

presidente, com possibilidade de subdelegação deste em qualquer dos vereadores, salvo nas matérias 

que expressamente exceciona no artigo 34.º, n.º 1, deste diploma. 

PROPONHO: 

Que a câmara municipal delibere delegar no seu Presidente as competências relativas às matérias 

que abaixo elencadas: 

 I - 

NO QUADRO DO REGIME JURÍDICO DAS AUTARQUIAS LOCAIS, 

(Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12/09) 
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No que prevê o artigo 33.º, n.º 1, as seguintes competências: 

d) Executar as opções do plano e orçamento, assim como aprovar as suas alterações; 

f) Aprovar os projetos, programas de concurso, cadernos de encargos e a adjudicação de empreitadas 

e aquisição de bens e serviços, cuja autorização de despesa lhe caiba; 

g) Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 1000 vezes a RMMG;1 

h) Alienar em hasta pública, independentemente de autorização da assembleia municipal, bens 

imóveis de valor superior ao referido na alínea anterior, desde que a alienação decorra da execução 

das opções do plano e a respetiva deliberação tenha sido aprovada por maioria de dois terços dos 

membros da assembleia municipal em efetividade de funções; 

l) Discutir e preparar com os departamentos governamentais e com as juntas de freguesia contratos de 

delegação de competências e acordos de execução, nos termos previstos na presente lei; 

q) Assegurar a integração da perspetiva de género em todos os domínios de ação do município, 

designadamente através da adoção de planos municipais para a igualdade; 

r) Colaborar no apoio a programas e projetos de interesse municipal, em parceria com entidades da 

administração central; 

t) Assegurar, incluindo a possibilidade de constituição de parcerias, o levantamento, classificação, 

administração, manutenção, recuperação e divulgação do património natural, cultural, paisagístico e 

urbanístico do município, incluindo a construção de monumentos de interesse municipal; 

v) Participar na prestação de serviços e prestar apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade, em 

parceria com as entidades competentes da administração central e com instituições particulares de 

solidariedade social, nas condições constantes de regulamento municipal; 

w) Ordenar, precedendo vistoria, a demolição total ou parcial ou a beneficiação de construções que 

ameacem ruína ou constituam perigo para a saúde ou segurança das pessoas; 

x) Emitir licenças, registos e fixação de contingentes relativamente a veículos, nos casos legalmente 

previstos; 

y) Exercer o controlo prévio, designadamente nos domínios da construção, reconstrução, conservação 

ou demolição de edifícios, assim como relativamente aos estabelecimentos insalubres, incómodos, 

perigosos ou tóxicos; 

bb) Executar as obras, por administração direta ou empreitada; 

cc) Alienar bens móveis; 

dd) Proceder à aquisição e locação de bens e serviços; 

ee) Criar, construir e gerir instalações, equipamentos, serviços, redes de circulação, de transportes, de 

energia, de distribuição de bens e recursos físicos integrados no património do município ou 

colocados, por lei, sob administração municipal; 

ff) Promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a realização de eventos relacionados com a 

atividade económica de interesse municipal; 

gg) Assegurar, organizar e gerir os transportes escolares; 
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ii) Proceder à captura, alojamento e abate de canídeos e gatídeos; 

jj) Deliberar sobre a deambulação e extinção de animais considerados nocivos; 

kk) Declarar prescritos a favor do município, após publicação de avisos, os jazigos, mausoléus ou 

outras obras, assim como sepulturas perpétuas instaladas nos cemitérios propriedade municipal, 

quando não sejam conhecidos os seus proprietários ou relativamente aos quais se mostre que, após 

notificação judicial, se mantém desinteresse na sua conservação e manutenção, de forma inequívoca 

e duradoura; 

ll) Participar em órgãos de gestão de entidades da administração central; 

mm) Designar os representantes do município nos conselhos locais; 

nn) Participar em órgãos consultivos de entidades da administração central; 

pp) Nomear e exonerar o conselho de administração dos serviços municipalizados; 

qq) Administrar o domínio público municipal; 

rr) Deliberar sobre o estacionamento de veículos nas vias públicas e demais lugares públicos; 

ss) Estabelecer a denominação das ruas e praças das localidades e das povoações, após parecer da 

correspondente junta de freguesia; 

tt) Estabelecer as regras de numeração dos edifícios; 

uu) Deliberar sobre a administração dos recursos hídricos que integram o domínio público do 

município; 

ww) Enviar ao Tribunal de Contas as contas do município; 

xx) Deliberar, no prazo máximo de 30 dias, sobre os recursos hierárquicos impróprios das 

deliberações do conselho de administração dos serviços municipalizados; 

yy) Dar cumprimento ao Estatuto do Direito de Oposição; 

zz) Promover a publicação de documentos e registos, anais ou de qualquer outra natureza, que 

salvaguardem e perpetuem a história do município; 

bbb) Assegurar o apoio adequado ao exercício de competências por parte do Estado; 

 

No que prevê o artigo 39.º, as seguintes competências: 

b) Executar e velar pelo cumprimento das deliberações da assembleia municipal; 

c) Proceder à marcação e justificação das faltas dos seus membros. 

- II - 

NO QUADRO DO REGIME JURÍDICO DA URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO 

(DL n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação mais recente dada pela Lei n.º 118/2019, de 

17/09) 

No que prevê o artigo 5.º, n.º 1, as seguintes competências: 

- Concessão da licença administrativa para as seguintes operações urbanísticas previstas nas 

respetivas alíneas do n.º 2 do artigo 4.º, daquele diploma: 

a) As operações de loteamento; 

 
1 Em 2021: € 665,00 (seiscentos e sessenta e cinco euros) - Decreto-Lei n.º 109-A/2020 de 31 de dezembro. 
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b) As obras de urbanização e os trabalhos de remodelação de terrenos em área não abrangida por 

operação de loteamento; 

c) As obras de construção, de alteração ou de ampliação em área não abrangida por operação de 

loteamento ou por plano de pormenor; 

d) As obras de conservação, reconstrução, ampliação, alteração ou demolição de imóveis 

classificados ou em vias de classificação, bem como de imóveis integrados em conjuntos ou sítios 

classificados ou em vias de classificação, e as obras de construção, reconstrução, ampliação, 

alteração exterior ou demolição de imóveis situados em zonas de proteção de imóveis classificados ou 

em vias de classificação; 

e) Obras de reconstrução das quais resulte um aumento da altura da fachada ou do número de pisos; 

f) As obras de demolição das edificações que não se encontrem previstas em licença de obras de 

reconstrução; 

h) As obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração ou demolição de imóveis em áreas 

sujeitas a servidão administrativa ou restrição de utilidade pública, sem prejuízo do disposto em 

legislação especial; 

i) Operações urbanísticas das quais resulte a remoção de azulejos de fachada, independentemente da 

sua confrontação com a via pública ou logradouros; 

j) As demais operações urbanísticas que não estejam sujeitas a comunicação prévia ou isentas de 

controlo prévio, nos termos do presente diploma. 

No que prevê o artigo 5.º, n.º 4, as seguintes competências: 

- Aprovação da informação prévia regulada nos artigos 14.º a 17.º. 

No que prevê o artigo 117.º, n.º 2, as seguintes competências: 

- Permitir o pagamento fracionado das taxas referidas nos n.os 2 a 4 do artigo 116.º, até ao termo do 

prazo de execução fixado no alvará, desde que seja prestada caução nos termos do artigo 54.º. 

- III - 

NO QUADRO DO REGIME EXCEPCIONAL PARA A RECONVERSÃO URBANISTICA DAS ÁREAS 

URBANAS DE GÉNESE ILEGAL (AUGI) 

(Lei n.º 91/95, de 02/09, com a redação dada pela Lei n.º 70/2015, de 16/07) 

- Competência para homologar o parecer dos serviços municipais sobre a constituição de 

compropriedade ou o aumento do número de compartes, nos termos do artigo 54.º, n.º 1. 

- IV - 

NO QUADRO DO REGIME JURÍDICO DO LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO PELAS CÂMARAS 

MUNICIPAIS DE ATIVIDADES DIVERSAS 

(Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18/12) 

No que prevê o artigo 3.º, n.º 1 e 2, as seguintes competências: 

a) Com referência ao artigo 18.º - Atribuir a licença para a realização de acampamentos ocasionais 

fora dos locais adequados à prática do campismo e caravanismo; 
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b) Com referência ao artigo 39.º - Licenciar as tradicionais fogueiras de Natal e dos santos populares, 

estabelecendo as condições para a sua efetivação, tendo em conta as precauções necessárias à 

segurança das pessoas e bens; 

c) Com referência ao artigo 51.º - Revogar as licenças concedidas; 

- V - 

NO QUADRO DO REGIME JURÍDICO DA MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO DE ASCENSORES, 

MONTA-CARGAS, ESCADAS MECÂNICAS E TAPETES ROLANTES 

(Decreto-Lei n.º 320/2002, de 28/12) 

Competência para os atos previstos nos artigos 7.º, n.º 1 e 11.º. 

- VI - 

NO QUADRO DO SISTEMA DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS 

(Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na redação atualmente em vigor) 

No que prevê o artigo 40.º, n.º 5, as seguintes competências: 

As competências previstas nos números 3 e 4 do artigo 40.º. 

- VII - 

REGULAMENTOS MUNICIPAIS EM VIGOR 

- Decidir sobre todos os assuntos constantes nos mesmos, sem prejuízo das matérias indelegáveis. 

- VIII - 

NO QUADRO DO REGIME JURÍDICO DE REALIZAÇÃO DE DESPESAS PÚBLICAS E DA 

CONTRATAÇÃO PÚBLICA 

(Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho) 

Competência para autorizar despesas até ao limite de € 748.196,85 (setecentos e quarenta e oito mil 

cento e noventa e seis euros e oitenta e cinco cêntimos), nos termos do n.º 2 do artigo 29.º, sem 

prejuízo da matéria prevista no regime jurídico das autarquias locais, designadamente, a delegação de 

competências prevista na alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º constante do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 

12/09. 

 

MAIS PROPONHO: 

Que as competências referidas nos pontos anteriores possam ser subdelegadas nos Vereadores, 

sempre que legalmente admissível, conforme o disposto no n.º 1 do artigo 34.º do anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12/9, conjugado com o disposto no artigo 46.º, n.º 1 do Código do Procedimento 

Administrativo. 

 

DAS LIMITAÇÕES E PERMISSÕES DA DELEGAÇÃO / SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS: 

Os poderes delegados e subdelegados ficam sujeitos às limitações legais decorrentes, 

designadamente, do Código do Procedimento Administrativo, nomeadamente as previstas nos artigos 

44º a 50º. 
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DO RECURSO: 

 

Conforme previsto nos números 2 e 3 do artigo 34.º do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12/9, das 

decisões tomadas pelo Presidente ou pelos Vereadores no exercício de competências da Câmara, que 

nele ou neles estejam delegadas ou subdelegadas, caberá recurso para o plenário daquele órgão, 

sem prejuízo da sua impugnação contenciosa.  

O recurso para o plenário, atrás referido, poderá ter como fundamento a ilegalidade, inoportunidade ou 

inconveniência da decisão e será apreciado pela Câmara Municipal no prazo máximo de 30 dias após 

a sua receção.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta em causa e delegar no seu Presidente, com 

faculdade de subdelegação nos Vereadores, as competências contidas na mesma, ao abrigo do 

disposto no n.º 1 do artigo 34.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12/09 e demais legislação acima 

indicada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. Acordo de Acordo de Colaboração entre o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, 

I.P. e o Município 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 

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 o Acordo de Colaboração entre o Instituto 

da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P. e o Município de Baião e submeter à Assembleia 

Municipal nos termos da alínea ccc)  do nº 1 do artigo 33.º da Lei  N.º 75/2013, de 12 de setembro, na 

sua redação atual. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Antes da discussão deste assunto, a responsável pelos Assuntos Sociais fez uma explicação 

detalhada sobre o início e evolução deste processo. O Senhor Vereador Paulo Portela solicitou alguns 

esclarecimentos sobre o assunto os quais foram devidamente prestados. --------------------------------------- 

 

8. Pedido de Certidão de Compropriedade – Processo PG-PCC 28/2021 - 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 

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, ratificar o pedido de Certidão de Compropriedade – 

Processo PG-PCC 28/2021. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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, 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 do Gabinete de Apoio à Presidência a redigi e 

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

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

_____________________________________________ 

OS VEREADORES 

 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


