CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO
Reunião de Câmara

ATA

N.º 21

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO

REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2015

Aos onze dias do mês de Novembro 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, 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 -------------------------------------------------------------------------------------------------Sr. José Manuel Lima Soares ------------------------------------------------------------------------------------------------Dra. Anabela Rodrigues Cardoso -------------------------------------------------------------------------------------------Dr. Carlos Maria Pinto Pereira -----------------------------------------------------------------------------------------------Ausências: Dra. Maria de Fátima Azevedo, por motivos profissionais, tendo a Câmara considerado a
falta como justificada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------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 28 de Outubro 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. Não participou na votação o Senhor Vereador José Lima por não ter estado presente
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
Senhora Vereadora Anabela Cardoso informou os presentes sobre a realização de uma exposição de
pintura na Quinta do Ervedal, numa parceria com a Fundação Eça de Queiroz, no âmbito das
Comemorações dos 170 anos do nascimento de Eça de Queiroz. De seguida, felicitou o Presidente da
Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião pela organização do já tradicional
Magusto, uma iniciativa que considerou muito importante para o fortalecimento do espírito de equipa
entre todos os colaboradores da autarquia. ------------------------------------------------------------------------------Senhora Vereadora Ivone Abreu convidou todos os presentes para a conferência “Combate à
Violência Doméstica”, a realizar a 25 de Novembro, às 14H00, Dia Internacional pela Eliminação da
Violência contra das Mulheres, com a presença do Dr. Pinto da Costa e as intervenções de alunos dos
três agrupamentos de escolas. Sublinhou que seria uma conferência com uma vertente mais otimista,
direcionada para as soluções e encarando o fenómeno numa perspetiva de igualdade de género. ------Senhor Vereador José Lima informou a Câmara de que estavam a decorrer obras de arranjos
exteriores no pavilhão adquirido pela autarquia e que foi alugado à empresa Paula Borges. Mais
informou de que a empresa já tinha iniciado os trabalhos, com cerca de 20 trabalhadores, o que era
uma boa notícia para Baião. Acrescentou que era contactado por outros empresários com vista a uma
possível fixação no concelho e, por isso, considerou como essencial o alargamento da zona industrial
para a captação de investimento. -------------------------------------------------------------------------------------------Senhor Presidente da Câmara propôs, tendo em conta a realização da já referida conferência
“Combate à Violência Doméstica”, no dia 25 de Novembro, às 14H00, que a reunião de Câmara
agendada para o mesmo dia fosse antecipada para as 11H00. A Câmara manifestou, por
unanimidade, a sua concordância com a proposta apresentada, tendo a próxima reunião de Câmara
ficado marcada para dia 25 de Novembro, às 11H00, devendo ser feita a devida publicitação. De
seguida, convidou os presentes para o Magusto da Banda Marcial de Ancede, no dia 22 de Novembro,
e para um concerto de musica jazz, no dia 27 de Novembro, organizado pela Junta de Freguesia de
Campelo e Ovil, com o apoio da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA
1. Listagem de compromissos plurianuais assumidos ao abrigo da autorização prévia genérica
concedida pela assembleia Municipal de Baião – 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. O assunto será submetido ao conhecimento da
Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2. Apoio à Associação Empresarial de Baião para a realização da “Primeira Gala de
Empresários de Baião” – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo
Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro dos Assuntos Económicos, 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
atribuição de apoio à Associação Empresarial de Baião para a realização da “Primeira Gala de
Empresários de Baião” --------------------------------------------------------------------------------------------------------Senhor Vereador José Lima informou que a iniciativa tinha corrido muito bem, com a presença dos
empresários de Baião, tendo-se notado uma boa dinâmica entre todos, alguns já com o prémio PME
Líder e PME Excelência. Deu, por isso, os parabéns à AEB e ao tecido empresarial de Baião. -----------3. Minuta de acordo de colaboração entre o Município de Baião e a Associação Norte Cultural –
Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pela
Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Cultura, 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 minuta de acordo de
colaboração entre o Município de Baião e a Associação Norte Cultural. -----------------------------------------4. Minuta de acordo de desenvolvimento cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião
e a Casa do Povo de Campelo – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo
Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Desporto e Associativismo, 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
minuta de acordo de desenvolvimento cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião e a Casa
do Povo de Campelo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Minuta de acordo de desenvolvimento cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião
e a Associação Grilense de Cultura e Recreio – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo
Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Desporto e Associativismo, 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
minuta de acordo de desenvolvimento cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião e a
Associação Grilense de Cultura e Recreio. -------------------------------------------------------------------------------
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6. Minuta de acordo de desenvolvimento cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião
e a Associação Milénio Jovem – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo
Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Desporto e Associativismo, 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
minuta de acordo de desenvolvimento cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião e a
Associação Milénio Jovem. ---------------------------------------------------------------------------------------------------7. Minuta de acordo de desenvolvimento cultural - Associação Cultural e Recreativa de Santa
Cruz do Douro – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo
Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Desporto e Associativismo, 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
minuta de acordo de desenvolvimento cultural - Associação Cultural e Recreativa de Santa Cruz do
Douro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Minuta para a constituição de agrupamentos de entidades adjudicantes para a
contratualização do fornecimento contínuo de energia elétrica às instalações alimentadas
em média tensão (MT), baixa tensão especial (BTE) e baixa tensão normal (BTN) – 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 Minuta para a constituição de
agrupamentos de entidades adjudicantes para a contratualização do fornecimento contínuo de energia
elétrica às instalações alimentadas em média tensão (MT), baixa tensão especial (BTE) e baixa tensão
normal (BTN) e submeter o assunto à Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------9. Minuta de protocolo de cedência do Centro de Atividades Ocupacionais de Chavães –
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 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 dos presentes, aprovar a minuta de protocolo de
cedência do Centro de Atividades Ocupacionais de Chavães. O Senhor Vereador José Lima,
ausentou-se da sala, não participando na discussão e votação da proposta, por impedimento nos
termos do CPA.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ata N.º21 da Reunião Ordinária de 11.11.2015
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10. Minuta de protocolo tripartido de cooperação institucional entre o Município de Baião, a
Freguesia de Viariz e o Centro Social e Paroquial de Santa Marinha do Zêzere para
funcionamento do Centro de Relação Comunitária de Viariz – 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 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 minuta de protocolo tripartido de
cooperação institucional entre o Município de Baião, a Freguesia de Viariz e o Centro Social e
Paroquial de Santa Marinha do Zêzere para funcionamento do Centro de Relação Comunitária de
Viariz. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. CTT - Correios de Portugal, S.A. - Sociedade Aberta – Minuta de contrato de prestação de
serviços postais a crédito – 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 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. Autorização para a celebração da alteração ao acordo de execução entre o Município de
Baião e as Juntas de Freguesia nos termos da minuta de alteração do acordo de execução
de delegação de competências, previstas nas alíneas a), b), C, do n.º 1 do artigo 132.º do
Anexo I a que se refere o N.º 2 do artigo 1.º da lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, retificada
pelas declarações de retificação n.º 46-C/2013, de 1 de Nov. e 50-A/2013 de 11 de Novembro
– 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, aprovar a proposta e submeter o assunto à
Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Autorização prévia genérica da Assembleia Municipal de Baião para a assunção de
compromissos plurianuais – 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
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, aprovar a proposta e submeter o assunto à
Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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14. Constituição do direito de superfície sobre o prédio rústico, descrito no registo predial, sob
o n.º 598/19930728, a favor da Santa Casa da Misericórdia de Baião, conforme assinalado no
levantamento topográfico em anexo à presente proposta e que dele faz parte integrante –
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
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 dos presentes, aprovar a proposta. O Senhor
Vereador José Lima, ausentou-se da sala, não participando na discussão e votação da proposta, por
impedimento nos termos do CPA. -------------------------------------------------------------------------------------------

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 15H10 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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