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ATA     N.º 01 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 10 DE JANEIRO DE 2018 

 

Aos dez dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, 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: -------------------------------------------------------- 

Dr. José Fernando Pinho Silva ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dr. Miguel Afonso Costa Lima Dinis Correia ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

Dra. Maria da Anunciação Coutinho Gonçalves Gouveia ------------------------------------------------------------- 

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

 

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 27 de dezembro de 2017, 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 

 

A Senhora Vereadora Anunciação Gouveia usou da palavra para se referir à apresentação do Projeto 

de Regeneração da Vila de Santa Marinha do Zêzere, que ocorreu no passado dia 29 de Dezembro 

nos Serviços Descentralizados de Santa Marinha do Zêzere à qual assistiu. Disse que se congratulava 

com este plano de intervenção, admitindo que pecava por ser tardio. Alegou que a Vila de Santa 

Marinha do Zêzere nos últimos doze anos esteve um pouco esquecida, pelo que, espera que o projeto 

agora apresentado corresponda às expectativas dos munícipes. Perguntou ao Senhor Presidente da 

Câmara em que fase se encontrava o plano de intervenção para a Zona de Eiriz. ---------------------------- 

 

A Senhora Vereadora Anabela Cardoso interveio para fazer referência ao Encontro do Cantar dos Reis 

que ocorreu no passado dia 5 de Janeiro, no Auditório Municipal, dizendo que mais uma vez, como 

vem sendo habitual os cantadores quiseram mostrar que a tradição é para manter, o que é de louvar, 

porque apesar do frio que se fazia sentir, muitos foram os grupos que participaram no encontro e o 

público bastante participativo. Informou ainda que o novo site da Câmara já se encontra a funcionar, 

pediu que o consultassem e que caso quisessem apresentar alguma ideia de melhoramento, e/ou 

alteração, lhe fizessem chegar a informação. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

O Senhor Vereador Henrique Gaspar referiu-se à apresentação do Projeto de Regeneração da Vila de 

Santa Marinha do Zêzere, proferindo que se trata de um projeto bastante interessante e que vai ao 

encontro dos anseios dos Zezerenses. Louvou a Câmara pelo evento da apresentação pública deste 

projeto, uma vez que permitirá acrescentar ideias e sugestões, o que levará a um melhoramento do 

mesmo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

O Senhor Presidente da Câmara convidou todos os presentes para a participação e divulgação do 

Encontro Concelhio de Cantadores de Janeiras, no dia 27 de janeiro, no  Mosteiro de Santo André de 

Ancede, pelas 21H30, uma iniciativa organizada pela Câmara Municipal de Baião, em parceira com a 

União de Freguesias de Ancede e Ribadouro. --------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente à intervenção da Senhora Vereadora Anunciação Gouveia sobre a apresentação do 

Projeto de Regeneração da Vila de Santa Marinha do Zêzere disse que concordava apenas com parte 

do que referiu. No que respeita ao voto de congratulação, citou que todos estão de acordo, já ao facto 

de ser tardio não concorda, na medida em que o atraso verificado não teve a ver com a Autarquia, não 

foi por falta de ideias, mas sim dos Fundos Comunitários. Acrescentou que a Câmara está sempre a 

atenta às candidaturas e aproveita todas as oportunidades para encaixar as suas obras com recurso a 

Fundos Comunitários. Da mesma forma, disse não concordar que Santa Marinha do Zêzere tenha sido 

esquecida, pois, os dados são objetivos e mostram-nos, por exemplo, que Santa Marinha do Zêzere 

no último mandato teve o maior investimento per capita, e que, os números comprovam-no. Referiu 
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que de uma maneira geral, todo o investimento no território é feito com base nas necessidades mais 

prementes dos cidadãos. Sublinhou que a Câmara tem ouvido sempre os Senhores Presidente de 

Junta, no que se refere às opções de desenvolvimento das suas Freguesias, pelo que, nenhum pode 

dizer que a sua posição não conta. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Ainda em relação à intervenção da Senhora Vereadora Anunciação Gouveia, no que respeita ao plano 

de intervenção para a Zona de Eiriz, o Senhor Presidente da Câmara disse que a situação é mais 

estável do que a de Santa Marinha do Zêzere, pelo que, tem a esperança que a obra arranque durante 

este ano. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara referiu que o Encontro do Cantar dos Reis correu muito bem e que o 

espaço do Auditório Municipal tornou-se pequeno para tanta gente, pois devido ao mau tempo, houve 

necessidade de à última hora alterar o local do Encontro, da Praça Heróis do Ultramar para as 

instalações do Auditório Municipal. Referiu-se também ao lançamento do novo site da Câmara, já em 

funcionamento, dizendo que segue a linha da promoção e imagem do Concelho e que está ao nível de 

qualquer município ou entidade. Reiterou o pedido da Senhora Vereadora Anabela Cardoso, para que 

todos o visitassem para que possam apresentar sugestões de melhoria. Entende que está muito bom, 

mas diz que pode ser sempre melhorado. Acrescentou que este site é uma plataforma que vem 

substituir uma outra já com cerca de dez anos, cujo objetivo é sempre a promoção e o 

desenvolvimento do Concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

 

1. Fundação Eça de Queiroz – Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2018 – 

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

 

2. Atelier de Natal do programa CLDS – 3 G “Integrar Baião” – 2017 – Retificação – 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 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 retificação do Atelier de 

Natal do programa CLDS – 3 G “Integrar Baião” – 2017. -------------------------------------------------------------- 
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3. Missão País – 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 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. Sobre este 

assunto, a Senhora Vereadora Anunciação Gouveia solicitou alguns esclarecimentos, tendo o Senhor 

Presidente da Câmara e o Senhor Vereador José Pinho Silva prestado todos os esclarecimentos 

solicitados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 

 

4. Reconhecimento de interesse técnico económico para efeitos de permitir exceder a área de 

implantação definida pelo Regulamento do Plano de Pormenor da Zona Industrial de Baião, 

no âmbito do pedido de licenciamento do empreendimento industrial – Esterilização e 

Dispositivos Médicos – CAE 14120-RE – Processo Nº 4/2017-LE-IND – Proposta 

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

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro das Obras Particulares e Urbanismo, 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 

proposta de reconhecimento de interesse técnico económico para efeitos de permitir exceder a área 

de implantação definida pelo Regulamento do Plano de Pormenor da Zona Industrial de Baião, no 

âmbito do pedido de licenciamento do empreendimento industrial – Esterilização e Dispositivos 

Médicos – CAE 14120-RE – Processo Nº 4/2017-LE-IND. ----------------------------------------------------------- 

 

 

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.-------------- 
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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 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 da Divisão de Gestão Administrativa e de Recursos 

Humanos, Seção de Atendimento ao Munícipe, Expediente, Serviços Gerais e Arquivo, a redigi e 

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

  

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

_____________________________________________ 

 

OS VEREADORES 

 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


