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 ATA     N.º 15 

 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

 

REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2014 

 

 

Aos treze dias do mês de Agosto de dois mil e catorze, 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. José Luís 

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

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

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

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

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

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

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 23 de Julho de 2014, 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 Presidente da Câmara interveio para dar conta do ponto da situação relacionado com o que 

veio a publico sobre o encerramento do SAP entre as 24 e as 08 horas, salientando que tomou 

algumas  providencias, nomeadamente o envio de um oficio dirigido ao Senhor Secretário de Estado 

Adjunto do Ministro da Saúde, do qual deu conhecimento do seu teor aos membros do executivo. 

Informou que entretanto deu entrada nos serviços da Câmara no dia 12 de Agosto, o oficio de resposta 

ao documento que dirigiu ao Senhor Secretário de Estado sobre o assunto, no qual é exarado o 

despacho sobre a questão do encerramento do SAP e que o Senhor Presidente da Câmara transmitiu, 

Designadamente,  que não estão planeadas alterações ao horário de funcionamento do Centro de 

Saúde de Baião, salientando que esta matéria é da exclusiva responsabilidade do ACES e da ARS 

Norte. O Senhor Presidente disse também que irá responder ao ofício que lhe foi enviado e agradecer. 

(Os documentos aqui referidos ficam a fazer parte integrante da presente ata). Posteriormente o 

Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento das várias iniciativas que estão a decorrer bem 

como as que estão previstas durante o mês de Agosto, nomeadamente, o Bayonritmos, a Festa do 

Emigrante, as Festas Concelhias e de S. Bartolomeu, tendo ainda formulado o convite a todos os 

presentes para a inauguração das obras da Praça D. Manuel de Castro que decorrerá no dia 17 de 

Agosto (domingo) pelas 18 Horas. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Senhor Vereador José Lima iniciou a sua intervenção começando por cumprimentar o Senhor 

Presidente da Câmara, os Senhores Vereadores e público presente, depois deu conta da forma como 

decorreu  a Feira do Anho Assado, salientando que este evento tem vindo a  afirmar-se  na região e no 

País, quer pelas suas características e pela diferença, quer ainda pelos nossos produtos locais. 

Depois enumerou as quantidades de todos os produtos consumidos durante a iniciativa, o que mostra 

o grande potencial do nosso Concelho, o qual se reflecte  na economia e realçou ainda que este é o 

caminho a seguir. Informou também o executivo de que a empresa de calçado que se vai instalar na 

Zona Industrial de Baião é a primeira industria do género em Baião e que já na semana passada 

começou  a recrutar pessoal, o qual irá ter formação nesta área em Felgueiras, estando prevista a sua 

abertura em finais de Setembro com a criação de  20 postos de trabalho no início. --------------------------- 

 

Senhor Presidente da Câmara felicitou o Senhor Vereador José Lima quer pelo sucesso da Feira do 

Anho Assado e pelas várias iniciativas que tem levado a efeito, quer ainda por todo o trabalho que tem 

desenvolvido na área da industria. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Senhor Vereador Paulo Pereira usou da palavra para cumprimentar todos os presentes e fazer uma 

referencia à forma como está a decorrer o Bayonritmos que apesar do clima não ser o melhor, tem-se 

verificado uma boa afluência dos muitos simpatizantes deste tipo de festival, salientou que neste 

ultimo dia de festival e tendo em conta as melhorias significativas do tempo,  esperam-se ainda mais 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

 Ata N.º15 da Reunião Ordinária de 13.08.2014 
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                                                                                                          3/9 

pessoas, aproveitando ainda para convidar os Senhores Vereadores a estarem presentes e a 

passarem a palavra. Depois fez uma segunda referencia à inauguração da Piscina Municipal e 

Ancede, a qual corresponde  não só ao cumprimento de mais um compromisso deste executivo, mas 

também,  porque é mais uma oferta para a prática de desporto para a zona mais a sul do Concelho. --- 

 

Senhora Vereadora Ivone Abreu cumprimentou todos os presentes e reforçou que em relação ao 

Bayonritmos, apesar do tempo não ter sido o mais agradável, era notória a alegria das pessoas e a 

forma animada como  participavam . Depois, deu conhecimento que estão em formação cerca de 280 

cidadãos Baionenses, entre Formação Modular, e quatro cursos EFA(Educação e Formação de 

Adultos), disseminadas pelas várias freguesias do Concelho. Mais informou que estas formações 

interrompem no mês de Agosto, para férias,  e retomam em Setembro. Deu ainda conta que o 

concurso para o fornecimento de refeições escolares se encontra na fase final, aguardando-se que 

tudo corra dentro da normalidade. A este respeito salientou o facto de ser a primeira vez que o 

concurso se apresenta em três lotes, um para cada agrupamento escolar, esperando-se que seja 

prestado um bom serviço, uma mais valia para as nossas crianças. Por fim, informou  que as obras do 

Centro Escolar de Santa Marinha do Zêzere estão a decorrer a um bom ritmo ,  já havendo salas 

completamente prontas e fechadas, pelo que, a continuar assim , tudo estará concluído no final do 

mês de Agosto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
1. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais - Reorganização dos Serviços de Finanças 

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

 
2. Designação de membro da Comissão de Gestão do Fundo de Solidariedade Social do 

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 II 

à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para 

conhecer da questão, deliberou, através de escrutínio secreto e por unanimidade, designar a Senhora 

Vereadora Maria de Fátima Azevedo como membro da Comissão de Gestão do Fundo de 

Solidariedade Social do Município de Baião. ----------------------------------------------------------------------------- 

 
3. Avaliação de desempenho das Unidades Orgânicas do Município de Baião - SIADAP I - 

Ratificação – Proposta  
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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 proposta. ------------------------------------------ 

 
4. Acordo de cedência de terreno celebrado entre a Câmara Municipal de Baião e o Senhor 

Rogério António de Lima – 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 acordo de cedência de terreno celebrado 

entre a Câmara Municipal de Baião e o Senhor Rogério António de Lima. --------------------------------------- 

 
5. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social - D. Rosa de Jesus Alves - 

Retificação do valor do apoio e ratificação do ato – 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 proposta. --------------------------------------------- 

 

6. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social - D. Marília da Conceição 

Guedes O. P. Lourenço - Retificação do valor do apoio e ratificação do ato – 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 proposta. --------------------------------------------- 

 

7. Revogação da decisão de atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social 

de Baião - Sónia Emília Ferreira – 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. ------------------------------------------ 

 

8. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – 

Maria Lina Gomes Carvalho Pereira – 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 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. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – 

Cristina da Conceição Pereira Anselmo – 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 

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

 

10. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião – 

Manuel Pinto de Carvalho – 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 

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

 

11. Comparticipações para a componente de apoio à família na educação pré-escolar – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Educação, 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. ---------------- 

 

12. Celebração de acordo de formação em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de 

Baião, a Margem - Formação e Consultadoria, Soc. Unip. Lda. e os estagiários Carla Isabel 

Ferreira Dinis Barbosa, João Carlos Couto Monteiro e Adriano Soares Magalhães - 

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 

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, ratificar a celebração de acordo de formação em 

contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, a Margem - Formação e Consultadoria, Soc. 

Unip. Lda. e os estagiários Carla Isabel Ferreira Dinis Barbosa, João Carlos Couto Monteiro e Adriano 

Soares Magalhães. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

13. Acordo para formação em contexto de trabalho celebrado entre a Câmara Municipal de 

Baião e a FEDRAVE, Fundação para o Estudo e Desenvolvimento da Região de Aveiro - 

Ratificação – Proposta  
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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 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, ratificar o acordo para formação em contexto 

de trabalho celebrado entre a Câmara Municipal de Baião e a FEDRAVE, Fundação para o Estudo e 

Desenvolvimento da Região de Aveiro. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

14. Protocolo de cooperação celebrado entre a Câmara Municipal de Baião e a COFAC – 

Cooperativa de Formação e Animação Cultural, CRL - Regulamento “Bolsas de Estudo” – 

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

 

15. Acordo de colaboração a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião e os Bombeiros 

Voluntários de Santa Marinha do Zêzere - 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 

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, ratificar o acordo de colaboração a celebrar entre a 

Câmara Municipal de Baião e os Bombeiros Voluntários de Santa Marinha do Zêzere. ---------------------- 

16. Minuta de protocolo de desenvolvimento cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de 

Baião e a Associação Desportiva de Ancede - Rancho Folclórico - 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 

XVI 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 minuta de protocolo de desenvolvimento 

cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião e a Associação Desportiva de Ancede - Rancho 

Folclórico. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

17. Contrato Programa de Desenvolvimento - Byonritmos - Associação Juvenil – Proposta  

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro da Juventude, a qual se dá por integralmente reproduzida 

no anexo XVII 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 Contrato Programa de 

Desenvolvimento com a Byonritmos - Associação Juvenil. ----------------------------------------------------------- 
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18. Homologação do auto referente à hasta pública, do prédio rústico  com a área total de 

3.360,00 M2, inscrito na matriz rústica n.º 1333 e descrito na conservatória do registo predial 

sob o n.º 2049/20131205, da União das Freguesias de Santa Cruz do Douro e São Tomé de 

Covelas, sito no lugar de Quintela – 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 

XVIII 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. ------------------------------------------ 

 

19. Autorização para destaque de parcela do prédio urbano inscrito na matriz predial urbana 

sobre o artigo 1735, e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o número 

1445/19960419 e autorização para alienação da mesma diretamente à Associação 

Empresarial 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 

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 e submeter o assunto à 

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

 

20. Pedido de destaque de parcela de terreno – Local: Esmoriz, Ancede – Requerente: Banco 

Invest, S.A., Grupo Alves Ribeiro – 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 XX 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

Neste período inscreveu-se o Senhor Francisco Barbosa, residente no Lugar de Bouças, Freguesia de 

Ribadouro, deste Concelho, que começou por cumprimentar os Senhores,  Presidente da Câmara e 

Vereadores, depois informou o Executivo das condições em que se encontra o estradão que liga o 

Lugar de Balde à Pala e solicita que o mesma seja arranjado o mais depressa possível, alertando que 

nas condições em que se encontra não permitem a passagem de uma ambulância em caso de uma 

eventual urgência e que ele mesmo já danificou o seu carro no referido estradão, tendo que proceder 

ao seu conserto. Solicitou também que se houver a possibilidade de deslocar os circuitos de 

motocross para fora daquele estradão, o piso seria mais conservado e não levantaria. Salientou ainda 

o facto de há pouco tempo, aquando da realização das festas da Freguesia,  terem sido limpos os 
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caminhos e o caminho dos Caldeiros não ter beneficiado dessa limpeza. Depois disse que quando foi 

feito o muro junto á sua habitação não foi dada a devida atenção à infiltração das aguas pluviais, pelo 

que quando chove muito, verifica-se que há uma grande sobrecarga no muro, correndo o risco do 

mesmo desabar. Informou o executivo de que, desde as Eleições Autárquicas de 2013, tem tentado 

contatar telefonicamente o Presidente da Junta sem qualquer sucesso. Por fim pediu que a Câmara 

mande proceder à limpeza dos caminhos da Freguesia  e atenda aos seus pedidos aqui formulados, 

logo que seja possível. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara agradeceu a sua participação na reunião e respondeu que em relação à 

primeira questão da sua intervenção, o Senhor Barbosa sabe desde a primeira hora e que já lhe foi 

explicado pessoalmente que já foi feito o que era possível, insistindo que o que falta fazer será feito 

logo haja condições financeiras, no entanto, informou-o que a Câmara irá proceder ao arranjo do piso. 

Depois em relação à questão do caminho público dos Caldeiros, sugeriu que formulasse o pedido por 

escrito à Junta e Freguesia, justificando que agora a limpeza dos caminhos é da competência das 

Juntas de Freguesia, através da realização de protocolos. ----------------------------------------------------------- 

 
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, Ana Paula Pinto Carneiro, Técnica Superior da Secção de Expediente Geral, a redigi e 

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

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 
_____________________________________________ 

 

OS VEREADORES 

  

______________________________________ 
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