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ATA     N.º 06 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 

REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2018 

 

Aos vinte e oito dias do mês de março 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 14 de março de 2018, cuja leitura foi dispensada por a 

mesma ter sido previamente distribuída a todos os vereadores, foi posta à discussão e aprovada por 

unanimidade. Não participaram na votação os Senhores Vereadores, Anabela Rodrigues Cardoso e 

José Manuel Lima Soares, por não terem estado presentes 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 

 

Neste período o Senhor Presidente da Câmara interveio para informar e convidar os Senhores 

Vereadores para os eventos e iniciativas que se irão realizar nas próximas semanas, nomeadamente:  

Ateliê de Páscoa, no dia  29 de março, na  Biblioteca Municipal de Baião, entre as  14H00 e as 17H00, 

organizado pela Câmara Municipal de Baião, destinado às crianças dos 7 aos 12 anos; Baião a Rir, no 

dia 31 de março, no Auditório Municipal de Baião, pelas 21H30, com a presença dos comediantes: 

Hugo Sousa, Carlos Vidal, Joana Santos, João Freitas e o apresentador Pedro Pedrosa, evento 

organizado pela Câmara Municipal de Baião, sendo um espetáculo aconselhado a maiores de 16 

anos; Dia Mundial da Saúde, com duas atividades organizadas pelas Câmara Municipal de Baião e 

destinadas à população em geral, uma no dia 7 de abril, na Piscina Municipal Coberta, das 09H00 às 

12H00 e das 16H00 às 19H30, com entrada gratuita para banhos livres, outra, no dia 9 de abril, na 

Biblioteca Municipal de Baião, pelas 18H00, com uma Sessão de Reiki e uma palestra; Mês da 

Hidroginástica, nos dias 4, 11 e 18 de abril, na Piscina Municipal Coberta, das 20H15 às 21H00, a 

Câmara Municipal de Baião convida os munícipes baionenses a experimentarem esta modalidade 

aquática; VII Tunance, no dia 6 de abril, no Auditório Municipal de Baião, pelas 21H30 e no dia 7 de 

abril, no Mosteiro de Santo André de Ancede, pelas 21H00, organizado pela ARCA e a Câmara 

Municipal de Baião, com os apoios da União de Freguesias de Ancede e Ribadouro, União de 

Freguesias de Campelo e Ovil e Junta de Freguesia de Santa Marinha do Zêzere, destinado à 

população em geral; Mês da Dança, nos dias 6, 13, 20 e 27 de abril, no Pavilhão Multiusos de Baião, 

das 18H00 às 18H45, atividade organizada pela Câmara Municipal de Baião, cujo público alvo serão 

as crianças e jovens dos 3 aos 18 anos.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1. Cedência do Auditório Municipal à Casa do Povo de Campelo – Proposta 

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro do Património Cultural, 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, aprovar a cedência do Auditório 

Municipal à Casa do Povo de Campelo. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Cedência do Auditório Municipal e Mini Autocarro ao Agrupamento de Escolas de Eiriz – 

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro do Património Cultural, 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 cedência do Auditório 

Municipal e Mini Autocarro ao Agrupamento de Escolas de Eiriz. -------------------------------------------------- 

 

3. Cedência do Auditório Municipal à Banda Marcial de Ancede – Proposta  

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

Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro do Património Cultural, 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 cedência do Auditório 

Municipal à Banda Marcial de Ancede. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Cedência de ocupação do espaço e da tenda de realização da Feira do Fumeiro, do Cozido à 

Portuguesa e dos Vinhos de Baião 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 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 cedência de ocupação do espaço e da 

tenda de realização da Feira do Fumeiro, do Cozido à Portuguesa e dos Vinhos de Baião à 

Associação Empresarial de Baião. Sobre este assunto o Senhor Presidente da Câmara explicou 

detalhadamente o contudo da proposta e as razões de ter autorizado a cedência agora presente para 

ratificação. O Senhor Vereador Miguel Dinis Correia congratulou-se com as palavras proferidas pelo 

Senhor Presidente da Câmara e disse que é de louvar mais uma nova iniciativa realizada pela AEB, na 

medida em que pela sua singularidade passa a trazer públicos diferentes a Baião. Felicitou a AEB pela 

iniciativa e a Câmara Municipal de Baião por prestar o apoio solicitado. O Senhor Presidente da 

Câmara acrescentou que esta é mais uma iniciativa para promover o Concelho, sendo que, a Câmara 

estará sempre aberta a prestar apoio em qualquer iniciativa que contribua para levar o nome de Baião 

mais longe e promover o Concelho pela positiva. ----------------------------------------------------------------------- 

 

5. Isenção de pagamento de taxas referentes às licenças necessárias à realização da Segunda 

Edição do BTT e Caminhada Solidária, à Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários 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 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 isenção de pagamento de taxas 
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referentes às licenças necessárias à realização da Segunda Edição do BTT e Caminhada Solidária, à 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Baião. A Câmara mais deliberou submeter o 

assunto à Assembleia Municipal. Sobre este assunto, o Senhor Presidente da Câmara explicou 

detalhadamente o conteúdo da proposta e prestou todos os esclarecimentos solicitados. ------------------ 

 

6. Atribuição de apoio à Associação de Desenvolvimento do Grilo – 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 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 atribuição de apoio à 

Associação de Desenvolvimento do Grilo. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. Atribuição de apoio às Juntas de Freguesia que participaram no Desfile de Carnaval de 2018 

– 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 atribuição de apoio às Juntas de 

Freguesia que participaram no Desfile de Carnaval de 2018 e submeter o assunto à Assembleia 

Municipal. Sobre este assunto, o Senhor Vereador Miguel Dinis Correia solicitou alguns 

esclarecimentos, tendo o Senhor Presidente da Câmara prestado todos os esclarecimentos 

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

 

8. 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 – Ampliação da área de 

impermeabilização – Lote 7 e 8, sitos na Zona Industrial de Baião – Processo Nº 01/2017 LE-

CSE – 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 o 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 – Ampliação da área de impermeabilização – Lote 7 e 8, 

sitos na Zona Industrial de Baião – Processo Nº 01/2017 LE-CSE. ------------------------------------------------ 
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9. Alteração ao Regulamento Municipal de Trânsito – Colocação de sinalização de sentido 

único nas Ruas da Teixeira e Cruzeiro, na Freguesia de Frende – 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 alteração ao Regulamento Municipal de 

Trânsito, para colocação de sinalização de sentido único nas Ruas da Teixeira e Cruzeiro, na 

Freguesia de Frende. A Câmara mais deliberou submeter o assunto à Assembleia Municipal. ------------ 

 

10.  Alteração do Plano de Urbanização de Baião – (PUB) – 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 alteração do Plano de 

Urbanização de Baião – (PUB. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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 15H45 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 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 _________________________________________ 


