CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO
Reunião de Câmara

ATA

N.º 10

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO

REALIZADA EM 25 DE MAIO DE 2016

Aos vinte e cinco dias do mês de Maio de dois mil e dezasseis, 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, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, 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 ----------------------------------------------------------------------------------------------Dra. Anabela Rodrigues Cardoso -------------------------------------------------------------------------------------------Sr. José Manuel Lima Soares ------------------------------------------------------------------------------------------------Dr. Carlos Maria Pinto Pereira -----------------------------------------------------------------------------------------------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 11 de Maio de 2016, 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 o Senhor Presidente da Câmara, Joaquim Paulo de
Sousa Pereira e a Senhora Vereadora Maria de Fátima Azevedo, 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. -----------------Ata N.º 10 da Reunião Ordinária de 25.05.2016
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II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

Senhor Presidente da Câmara convidou os presentes para a Recriação Histórica, nos dias 28 e 29 de
Maio, com um programa extenso, e apelou à participação de todos, designadamente no Desfile
Histórico. Referiu que, no presente ano, o modelo foi ajustado e assumia como novidade a
incorporação de Baionenses na organização do evento e de atores de Baião na encenação do
espetáculo. Uma das outras novidades que destacou, foi que a iniciativa seria circunscrita apenas à
época medieval e estaria num espaço mais delimitado e mais concentrado, criando uma ambiência
mais própria para o evento em causa. Seguidamente convidou os presentes para as seguintes
iniciativas: Exposição de pintura “Um Pouco de Mim” de Mário Couto, patente até dia 15 de julho, na
Loja Interativa de Turismo de Baião; VIII Encontro de Escolas de Música do Concelho de Baião, no dia
27 de maio, 21H30, no Auditório Municipal de Baião, numa organização do Clube de Música do
Agrupamento de Escolas de Eiriz; Atividades do Instituto de Defesa Nacional, nos dias 1 a 3 de junho,
sublinhando o orgulho de Baião ser um dos municípios que tinha avançado com o projeto-piloto para a
implementação do Referencial de Educação para a Segurança, a Defesa e a Paz; Prestação de
Contas, no dia 3 de junho, no Auditório Municipal de Baião, a partir das 21H30; Festa da Criança , no
dia 10 de junho, no Auditório Municipal de Baião, a partir das 14H00, numa organização da União de
Freguesias de Campelo e Ovil; Mostra do Peixe do Rio, no dia 11 de junho, na estação de Aregos em
Santa Cruz do Douro, a partir das 11H00, numa organização da União de Freguesias de Santa Cruz
do Douro e São Tomé de Covelas; Lançamento da Linha de Saúde Sénior, no dia 13 de junho, no
Salão Nobre dos Paços do Concelho, a partir das 14H30; 10º Aniversário da Unidade Móvel de Saúde,
no dia 16 de junho, no lugar de Vilarelho, a partir das 10H00; Passeio da

Associação de

Trabalhadores da CMB, no dia 18 de junho e Convívio Viver Baião, no dia 21 de junho, a partir das
10H00, no Centro Escolar de Eiriz e no Mosteiro de Santo André de Ancede. ---------------------------------Senhor Vereador José Lima referiu-se ao Rally de Portugal e ao retorno fantástico do evento para o
concelho, uma vez que no passado sábado Baião esteve no centro do mundo da modalidade, com
milhares de visitantes e com um claro benefício para a economia local, que certamente iria ultrapassar
o investimento do município no evento. Salientou o trabalho da Câmara Municipal na divulgação e na
promoção do nome de Baião pela positiva, pois isso trazia vantagens para todos. ---------------------------Senhora Vereadora Ivone Abreu realçou o trabalho desenvolvido pelo Pelouro da Formação,
demonstrado com a entrega de cerca de 1.400 certificados de formação, nos passados dias 13 e 14
de Maio, relativos à formação interna dos colaboradores da autarquia, e também à revalidação de
competências profissionais (RVCC-Pro). Sublinhou o papel importante que a formação assumia na
vida das pessoas, quer na sua qualidade de vida, quer na sua valorização profissional. Ressalvou as
dificuldades enfrentadas para se avançar com a formação RVCC-Pro, num processo muito
complicado, mas do qual nunca ninguém desistiu e, por isso, fruto de muito empenho e trabalho a
formação foi realizada e os certificados entregues às pessoas. ----------------------------------------------------Ata N.º 10 da Reunião Ordinária de 25.05.2016
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Senhor Presidente da Câmara, referindo-se à formação profissional, sublinhou o seu papel importante
não só na melhoria da empregabilidade das pessoas, mas também na própria auto-estima dos
formandos. Em relação ao Rally, sublinhou que se tratava de uma evolução na continuidade, com uma
boa organização, envolvendo várias entidades. Disse ter havido melhorias, designadamente na
questão do acesso das pessoas aos troços, e também o público foi em maior número do que no ano
anterior. Assim, terminou, todos deviam estar satisfeitos, pois tinha sido uma iniciativa que dinamizou a
economia local e que projetou o nome de Baião pela positiva, com milhares de visitantes que,
certamente, iriam regressar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

1. Cedência do Auditório Municipal e zona envolvente à Junta de Freguesia de Campelo e Ovil
– 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 proposta de cedência
do Auditório Municipal e zona envolvente à Junta de Freguesia de Campelo e Ovil e submeter o
assunto à Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------2. Acordo de Desenvolvimento Cultural – Rancho Folclórico da Associação Desportiva de
Ancede - 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 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, ratificar o acordo de Desenvolvimento Cultural com
o Rancho Folclórico da Associação Desportiva de Ancede. ---------------------------------------------------------3. Minuta de Acordo de Cooperação a celebrar entre a Filandorra – Teatro do Nordeste
Cooperativa de Produção, Formação e Animação Teatral, SRL e a Câmara Municipal de
Baião
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 proposta de minuta
de Acordo de Cooperação a celebrar entre a Filandorra – Teatro do Nordeste Cooperativa de
Produção, Formação e Animação Teatral, SRL e a Câmara Municipal de Baião. -----------------------------Ata N.º 10 da Reunião Ordinária de 25.05.2016
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4. Apoio financeiro à Comissão de Festas de Santa Marinha do Zêzere – Festas em honra de
Santa Marinha/2016 – 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, aprovar a proposta de apoio financeiro à Comissão
de Festas de Santa Marinha do Zêzere, para a realização das Festas em honra de Santa
Marinha/2016. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Apoio financeiro à Comissão Fabriqueira da Paróquia de Santo André de Ancede – Festas
em honra de Nossa Senhora do Pé da Cruz/2016 – 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 proposta de apoio financeiro à Comissão
Fabriqueira da Paróquia de Santo André de Ancede – Festas em honra de Nossa Senhora do Pé da
Cruz/2016. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Atribuição de apoio à Junta de Freguesia de Campelo e Ovil destinado à realização do
Concurso Pecuário 2016 – 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 de atribuição de apoio à Junta
de Freguesia de Campelo e Ovil destinado à realização do Concurso Pecuário 2016 e submeter o
assunto à Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------7. Atribuição de apoio à Paróquia de São João Baptista de Gestaçô – 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 de atribuição de apoio à

Paróquia de São João Baptista de Gestaçô. -----------------------------------------------------------------------------

8. Atribuição de apoio à Junta de Freguesia de Valadares destinado à realização da Feira
Franca 2016 – 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
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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 de atribuição de apoio à Junta
de Freguesia de Valadares destinado à realização da Feira Franca 2016 e submeter o assunto à
Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Relatório final do processo de inquérito mandado instaurar por deliberação de Câmara de
09.12.02015 – 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. -----------------------------------------

10. Minuta de protocolo de cooperação entre o Instituto da Defesa Nacional, o Município de
Baião, o Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil, o Agrupamento de Escolas de Eiriz e o
Agrupamento de Escolas do Sudeste 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 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 minuta de protocolo de cooperação entre
o Instituto da Defesa Nacional, o Município de Baião, o Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil, o
Agrupamento de Escolas de Eiriz e o Agrupamento de Escolas do Sudeste de Baião. ----------------------

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, Presidente da

Câmara,

deu por

encerrados

os

trabalhos, eram

15H20

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 _________________________________________
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