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ATA     N.º 3 
 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
 

 

REALIZADA EM 11 DE FEVEREIRO DE 2015 
 

 

Aos onze dias do mês de Fevereiro de dois mil e quinze, 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, 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 ------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

Comité das Regiões, tendo a Câmara considerado a falta como justificada. ------------------------------------ 

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

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 Janeiro de 2015, 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 

 

Senhor Vereador José Lima usou da palavra para deixar duas referências importantes. A primeira 

relativa ao lançamento do prémio “Tâmega e Sousa Empreendedor”, promovido pela CIM-TS, projeto 

que em Baião, ao contrário do que se estava a verificar em outros concelhos, seria conduzido pela 

Associação Empresarial de Baião, por ser um eixo do empreendedorismo no concelho, com ligações 

estreitas ao comércio e à indústria local. A segunda referência foi para as empresas Indumeca e 

Manuela & Pereira, Lda., que tinham sido recentemente distinguidas com o prémio PME Excelência 

2014. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara em exercício informou os presentes que a Sociedade Histórica da 

Independência de Portugal tinha enviado uma nova comunicação para reforçar o pedido de apoio na 

divulgação da Iniciativa Legislativa de Cidadãos para a reposição do 1.º de Dezembro como feriado 

nacional. Recordou que a Câmara, na sua reunião de 12 de Novembro de 2014, já tinha deliberado no 

sentido de associar-se à iniciativa, tendo todos os Senhores Vereadores subscrito a respetiva ficha, e 

definiu ainda os Serviços de Atendimento ao Público como local para colocação dos impressos de 

subscrição da mesma. Seguidamente, convidou os Senhores Vereadores para participarem, no dia 14 

de Fevereiro, nas sessões de esclarecimento na Junta de Freguesia de Freguesia de Tresouras, às 

14H00, na Junta de Freguesia de Loivos da Ribeira, às 11H30, e na Junta de Freguesia, às 15H00, 

com o seguinte programa: Apresentação dos relatórios de atividades e de contas relativos ao ano de 

2014; apresentação do orçamento para o ano de 2015 e das prioridades dos investimentos e a 

respetiva calendarização para os anos de 2015, 2016 e 2017; prestação de informação sobre a 

situação do Tribunal Judicial de Baião, das Finanças e do Centro de Saúde; debate sobre a 

consolidação ou não da agregação das freguesias e prestação de informação sobre a revisão do 

Plano Diretor Municipal de Baião. Convidou, ainda, para o Desfile de Carnaval na Rua de Camões, no 

dia 15 de Fevereiro às 14H00; para o Ateliê de Carnaval na Biblioteca Municipal, no dia 16 de 

Fevereiro às 14H30, para a 21.º Taça de Portugal de Futsal ANDDI no Pavilhão Multiusos, no dia 21 

de Fevereiro às 10H00 e para o Mês da Hidroginástica, todas as quartas feiras, das 19H30 às 20H15.  

 

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. O assunto será submetido ao conhecimento da 

Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. Águas do Noroeste - Sistema de Águas da Região 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. O assunto será submetido ao conhecimento da 

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

 

3. Cedência do Auditório Municipal à Associação Empresarial de Baião - 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 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, ratificar a cedência do Auditório Municipal à 

Associação Empresarial de Baião. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Adenda ao protocolo de cooperação entre a Câmara Municipal de Baião e a Fundação para o 

Estudo e Desenvolvimento da Região de Aveiro (FEDRAVE) - 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 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, ratificar a adenda ao protocolo de cooperação entre 

a Câmara Municipal de Baião e a Fundação para o Estudo e Desenvolvimento da Região de Aveiro 

(FEDRAVE). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Abertura de concurso para arrendamento urbano, em regime de renda apoiada, de dois 

fogos de habitação social, de acordo com o Regulamento Municipal para a Gestão do parque 

Habitacional do Município de Baião – Proposta  

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 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 abertura de concurso para 

arrendamento urbano, em regime de renda apoiada, de dois fogos de habitação social, de acordo com 

o Regulamento Municipal para a Gestão do parque Habitacional do Município de Baião. ------------------- 
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6. Autorização para a criação da “Associação”, com vista à criação do Centro de Interpretação 

Ambiental de Reixela - Baião, com a denominação e condições constantes dos estatutos 

anexos – 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 e submeter o assunto à 

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

 

7. Pedido de isenção de taxas de operações urbanísticas - Santa Casa da Misericórdia 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 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 dos presentes, aprovar a 

proposta e submeter o assunto à Assembleia Municipal. O Senhor Vereador José Lima ausentou-se 

da sala, não participando na discussão e votação da proposta, por impedimento, nos termos do artigo 

44.º do CPA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. Pedido de destaque de parcela de terreno - Local: Eiriz, Ancede – Requerente: Ana Maria 

Monteiro Lage – 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 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. Receção definitiva das obras de urbanização - Processo N.º 1/2002 P-LOTEPDM - Local: 

Covelo, Grilo – Requerente: Crescentêxito, Lda. – 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 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 atendendo 

aos pareceres técnicos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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10. Abertura de Concurso Público para a concessão da exploração do Bar da Praia Fluvial (Lote 

I), do Bar da Piscina Municipal Descoberta de Campelo (Lote II), do Bar da Piscina Municipal 

Descoberta de Santa Marinha do Zêzere (Lote III), do bar do Pavilhão Multiusos de Baião 

(Lote IV) e do Bar da Piscina Municipal Descoberta de Ancede (Lote V) – 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 e submeter o assunto à 

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

 

11. 2.ª Revisão ao Orçamento para o ano de 2015 – 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 e submeter o assunto à 

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

 

12. Concessão genérica de isenção do pagamento das taxas inerentes a operações urbanísticas 

às pessoas coletivas de direito público ou de direito privado, às quais a lei confira tal 

isenção, requerentes das mesmas – 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 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 e submeter o 

assunto à Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Não se verificaram inscrições. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º3 da Reunião Ordinária de 11.02.2015 
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                                                                                                          6/6 

 

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 15H15 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 EM EXERCÍCIO 

 

_____________________________________________ 

 

 

OS VEREADORES 

 
______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


