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MINUTA DA ATA     N.º 23 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2016 

 

Aos catorze dias do mês de dezembro 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: -------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

 

Pelas dez 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 24 de Novembro 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 Henrique Gaspar Ribeiro, por não ter 

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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Projeto de Lei Nº 294/XIII – Alteração dos Limites Territoriais entre a Freguesia do Gôve e a 

União das Freguesias de Ancede e Ribadouro, no 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 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, emitir parecer favorável sobre o Projeto de Lei Nº 

294/XIII – Alteração dos Limites Territoriais entre a Freguesia do Gôve e a União das Freguesias de 

Ancede e Ribadouro, no Município de Baião. ---------------------------------------------------------------------------- 

 
2. Atribuição de Apoio no Âmbito do Fundo Social de Baião – Sónia Cristina Pereira Rodrigues 

– 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 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 atribuição de apoio no 

âmbito do Fundo Social de Baião a Sónia Cristina Pereira Rodrigues. -------------------------------------------- 

 

3. Atribuição de Apoio no Âmbito do Fundo Social de Baião – Avelino Pinto da Silva – 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 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 no 

âmbito do Fundo Social de Baião a Avelino Pinto da Silva. ----------------------------------------------------------- 

 

4. Atribuição de Apoio no Âmbito do Fundo Social de Baião – Carla Maria Ribeiro do 

Nascimento – 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 a atribuição de apoio no 

âmbito do Fundo Social de Baião a Carla Maria Ribeiro do Nascimento. ----------------------------------------- 

 

5. Atribuição de Apoio no Âmbito do Fundo Social de Baião – Deolinda Rosa Ferreira Ribeiro 

Alves – Proposta  
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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 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 atribuição de apoio no 

âmbito do Fundo Social de Baião a Deolinda Rosa Ferreira Ribeiro Alves. -------------------------------------- 

 

6. Atribuição de Apoio no Âmbito do Fundo Social de Baião – Etelvina da Conceição Rodrigues 

Gaspar – 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 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 atribuição de apoio no 

âmbito do Fundo Social de Baião a Etelvina da Conceição Rodrigues Gaspar. --------------------------------- 

 

7. Atribuição de Apoio no Âmbito do Fundo Social de Baião – José Pereira – 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 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 atribuição de apoio no 

âmbito do Fundo Social de Baião a José Pereira . ---------------------------------------------------------------------- 

 

8. Atribuição de Apoio no Âmbito do Fundo Social de Baião – Luisa Maria Ribeiro Pinto – 

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 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 atribuição de 

apoio no âmbito do Fundo Social de Baião a Luisa Maria Ribeiro Pinto . ----------------------------------------- 

 

9. Atribuição de Apoio no Âmbito do Fundo Social de Baião – Maria Emília de Sousa Monteiro – 

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 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 atribuição de apoio no 

âmbito do Fundo Social de Baião a Maria Emília de Sousa Monteiro. --------------------------------------------- 
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10.  Atribuição de Apoio no Âmbito do Fundo Social de Baião – Maria Manuela Pereira Monteiro 

– 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 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 atribuição de apoio no 

âmbito do Fundo Social de Baião a Maria Manuela Pereira Monteiro. --------------------------------------------- 

 

11.  Atribuição de Apoio no Âmbito do Fundo Social de Baião – Rita Vieira Ferreira – 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 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 atribuição de apoio no 

âmbito do Fundo Social de Baião a Rita Vieira Ferreira. -------------------------------------------------------------- 

 

12. 2ª Alteração ao Plano de Pormenor da Zona Industrial de Baião – 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 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 de abertura  

do período de discussão pública referente à 2ª Alteração ao Plano de Pormenor da Zona Industrial de 

Baião. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

13.  Alargamento de horário de estabelecimento de bebidas - Café “Monteiro & Aloísio, Lda”, 

sito na Avenida Padre António Moreira Barbosa, Freguesia de Santa Marinha do Zêzere – 

Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, 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 de 

alargamento de horário de estabelecimento de bebidas - Café “Monteiro & Aloísio, Lda”, sito na 

Avenida Padre António Moreira Barbosa, Freguesia de Santa Marinha do Zêzere. ---------------------------- 

 

14.  Decisão Definitiva da Câmara Municipal de Acionar a Garantia Bancaria existente para 

conclusão das obras de Urbanização em falta no Loteamento Urbano Nº 2/1989, sito no 

Lugar de Valbom – Ancede – 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 
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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, a proposta para acionar a 

Garantia Bancaria existente para conclusão das obras de Urbanização em falta no Loteamento Urbano 

Nº 2/1989, sito no Lugar de Valbom – Ancede. -------------------------------------------------------------------------- 

 

15. Desanexação da área descoberta do prédio urbano descrito no registo predial sob o nº 

2463/20111012, da Freguesia de Santa Marinha do Zêzere, inscrito na matriz predial urbana 

da referida freguesia sob o nº 2493 urbano, da parcela de terreno com 95,00 m2 para 

abertura de acesso e afetação da mesma ao Domínio Público Municipal – 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 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 desanexação da área 

descoberta do prédio urbano descrito no registo predial sob o nº 2463/20111012, da Freguesia de 

Santa Marinha do Zêzere, inscrito na matriz predial urbana da referida freguesia sob o nº 2493 urbano, 

da parcela de terreno com 95,00 m2 para abertura de acesso e afetação da mesma ao Domínio 

Público Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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

 

 

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 12H00 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 _________________________________________ 


