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ATA     N.º 2 
 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
 

 

REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2015 
 

 

Aos vinte e oito dias do mês de Janeiro 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, 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. Henrique Gaspar Ribeiro -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Ausências: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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 14 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º2 da Reunião Ordinária de 28.01.2015 

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                                                                                                          2/5 

II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

O Senhor Presidente da Câmara convidou todos os presentes para o Encontro Concelhio de 

Cantadores de Janeiras, a realizar no dia 31 de Janeiro, no Mosteiro de Ancede. ----------------------------- 

 
III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
1. Oferta de livros para a Biblioteca Municipal – 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, aceitar a agradecer a oferta. ------------------------------- 

 
2. Apoio à Junta de Freguesia de Campelo e Ovil – Ocupação de espaços na feira por feirantes 

residentes no município – 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 e submeter o assunto à 

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

 
3. Atribuição de apoio à Fábrica da Igreja Paroquial de Baião Santa Leocádia – 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, aprovar a atribuição de apoio à Fábrica da Igreja 

Paroquial de Baião Santa Leocádia. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
4. Contrato de arrendamento para fim habitacional em regime de renda apoiada celebrado com 

a Sra. Rosa Maria Pinto Oliveira, na sequência de situação de emergência/incêndio na 

respetiva habitação - 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 o contrato de arrendamento para fim 

habitacional em regime de renda apoiada celebrado com a Sra. Rosa Maria Pinto Oliveira, na 

sequência de situação de emergência/incêndio na respetiva habitação. ------------------------------------------ 

 
5. Projeto de Regulamento Municipal do Fundo Social de Baião – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro dos Assuntos Sociais, a qual se dá por integralmente 
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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. Renovação de contrato de prestação de serviços - Modalidade de Avença – 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. 1.ª Revisão ao Orçamento para o ano de 2015 - 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 

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 e submeter o assunto à 

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

 
8. Autorização para o aumento temporário dos fundos disponíveis - Pedido N.º 1/2015 - 

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

 
9. Revisão do Plano Diretor Municipal de Baião - Discussão Pública – 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 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 e proceder à abertura de um 

período de 30 dias para a discussão pública da proposta da revisão do Plano Diretor Municipal de 

Baião e o respetivo Relatório Ambiental. ---------------------------------------------------------------------------------- 

O Chefe de Divisão, Eng.º Couto Barbosa, ressalvou que a partir do início do inquérito público, todos 

os processos de licenciamento, salvo algumas exceções, ficariam suspensos. -------------------------------- 

Senhora Vereadora Fátima Azevedo referiu que se tratava de uma questão bastante técnica e 

complexa e agradeceu os esclarecimentos que lhe tinham sido prestados pelo Arq. Rafael. Referiu que 

tinha sido informada pelo Arq.º Rafael que não iria haver alterações ao Plano POARC e que 

relativamente à Zona Industrial de Baião o respetivo Plano de Pormenor tinha sido atualizado muito 

recentemente e estava adequado à realidade do nosso concelho. Seguidamente perguntou se os 

perímetros das vilas tinham sido alterados ou iriam manter-se. ----------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara confirmou que não ia haver alterações ao POARC, que era uma 

limitação, mas que a autarquia nada poderia fazer. Em relação aos Planos de Urbanização de Baião e 
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de Santa Marinha do Zêzere, informou que também não tinham sido alterados, pois isso poderia 

atrasar ainda mais o processo e até bloquear esta revisão, obrigando a autarquia a começar tudo do 

zero. Referiu que o Pano de Urbanização de Ancede ainda não estava feito, mas era um objetivo 

político para o futuro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Senhora Vereadora Fátima Azevedo referiu-se de seguida às zonas urbanas que iriam deixar de o ser 

com esta revisão do PDM. Disse que o Arq. Rafael a tinha informado que um dos motivos para essa 

alteração era quando nesses terrenos passavam linhas de água, ou quando os terrenos tinham fraco 

interesse para urbanização ou não possuíam acessos que permitissem a construção. No entanto, 

perguntou se, para além desses casos, existiam outros terrenos que iriam perder essa “capacidade” 

para construção, pois isso iria prejudicar muito os seus proprietários, que tinham expetativas em o 

poderem fazer e que passariam a ver essa possibilidade vedada. Sublinhou que se tratava de um 

grande problema, quer para as pessoas, quer para a Câmara. ----------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara sublinhou que se tratava de uma questão muito pertinente e por isso 

iria haver um período de inquérito público. Referiu que sobre esta matéria tinham sido registados 1.015 

pedidos e requerimentos, numa primeira fase 852 e numa segunda, por iniciativa da autarquia, mais 

163, o que demonstrava que as pessoas estavam atentas e expunham os seus casos, e esperava que 

o fizessem de igual forma nesta fase do procedimento. Por fim, sublinhou a importância deste 

instrumento de gestão para a autarquia e para o concelho, pois não definia apenas as zonas onde se 

poderia ou não construir, mas também a tipologia da construção, ou seja, moradias ou urbanizações, 

solicitando, por isso, o empenho de todos para a divulgação deste assunto pelas populações. ------------ 

 
10. Pedido de destaque de parcela de terreno - Local: Valbom, Ancede - Requerente: Freguesia 

de Ancede e Ribadouro – 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 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 atendendo 

aos pareceres técnicos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
11. Parecer para implementação de Curso Técnico Superior Profissional em Gestão de 

Alojamentos Turísticos – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Formação, Qualificação Profissional, Emprego e 

Ensino Superior, 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, emitir parecer favorável à implementação do Curso Técnico Superior Profissional em 

Gestão de Alojamentos Turísticos, pelo ISCIA com início no próximo ano letivo, promovendo-se desta 

forma uma nova oportunidade formativa para as regiões Centro e Norte e preparando técnicos 

qualificados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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. 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 _________________________________________ 


