CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO
Reunião de Câmara

ATA

N.º 18

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO

REALIZADA EM 23 DE SETEMBRO DE 2015

Aos vinte e três dias do mês de Setembro 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 -------------------------------------------------------------------------------------------------Dra. Maria de Fátima Azevedo ----------------------------------------------------------------------------------------------Sr. José Manuel Lima Soares ------------------------------------------------------------------------------------------------Dra. Anabela Rodrigues Cardoso -------------------------------------------------------------------------------------------Dr. Carlos Maria Pinto Pereira ----------------------------------------------------------------------------------------------Ausências: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pelas quinze horas 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 Setembro 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ata N.º18 da Reunião Ordinária de 23.09.2015
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II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
Senhor Vereador José Lima referiu-se à segunda edição do “Saberes e Sabores de Baião no Porto”,
convidando todos os presentes para participarem na mesma, desde logo na sessão de abertura, a
realizar na próxima sexta-feira, às 18H00. Sublinhou que se tratava de uma iniciativa para promover os
nossos produtos locais, como a gastronomia, vinhos, artesanato, entre outros, e também seria
fundamental como eixo de divulgação dos nossos Albergues de Mafómedes e de Portomanso, através
de ações especificas de promoção e aumento da sua atratividade. Por fim, agradeceu a toda a equipa
da Câmara Municipal, que com o seu trabalho excecional e incansável permitiam a realização do
evento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Senhora Vereadora Ivone Abreu deu conta do início do ano letivo 2015/2016 e registou que tudo
estava a decorrer dentro da mais absoluta normalidade. Existiam ainda alguns pequenos acertos a
fazer, mas também isso era normal para o início do ano. De seguida, referiu-se ao Projeto EcoEscolas, mais concretamente à iniciativa “Rota dos 20”, que envolvia todas as escolas do distrito do
Porto inseridas no projeto, e que se traduzia por uma passagem de testemunho dos alunos no âmbito
da mobilidade sustentável. Assim, explicou, o testemunho foi entregue a Baião pelo município do
Marco de Canaveses, que, por sua vez, o passaria ao Município de Amarante. Mais informou que os
alunos envolvidos fizeram e iriam fazer percursos entre os três Agrupamentos de Escolas, de
transportes públicos, bicicletas e a pé, e no final iriam entregar um “pergaminho” com as suas
sugestões no âmbito da mobilidade sustentável.------------------------------------------------------------------------Senhor Presidente da Câmara convidou todos os presentes para as seguintes iniciativas com o apoio
da Câmara Municipal: dia 27 de Setembro, IV Passeio de BTT, promovido pelo Baidebike e dia 3 de
Outubro, IV Desfolhada Tradicional, promovidas pela Ecosimbioses. Sublinhou, ainda, a ação de
formação para professores, decorrida na semana passada, promovida pelo IDN, em parceria com o
Município de Baião e os Agrupamentos de Escolas, no âmbito da cidadania, soberania e defesa
nacional. O IDN, através das escolas e dos professores, pretende sensibilizar os jovens e a
comunidade escolar para as questões em causa, promovendo uma melhor cidadania, através de um
projeto piloto único no país e sobre o qual ainda seria celebrado o respetivo protocolo. --------------------III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA
1. Listagem dos contratos de aquisições e prestações de serviços que carecem de parecer
prévio do executivo municipal – 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. ------------------------------------------------------------------------
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2. Minuta de contrato de comodato entre o Município de Baião e a Santa Casa da Misericórdia
de Baião de um espaço confinante com o Posto de Atendimento ao Cidadão, integrante do
edifício dos Serviços Municipais Desconcentrados de Santa Marinha do Zêzere – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pela
Excelentíssima Senhora Vice-Presidente, 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 dos presentes, aprovar proposta de minuta de
contrato de comodato entre o Município de Baião e a Santa Casa da Misericórdia de Baião de um
espaço confinante com o Posto de Atendimento ao Cidadão, integrante do edifício dos Serviços
Municipais Desconcentrados de Santa Marinha do Zêzere. O Senhor Vereador José Lima ausentou-se
da sala, não participando na discussão e votação da proposta, por impedimento nos termos do CPA. -3. 6.ª Revisão ao Orçamento para o ano de 2015 – 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 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 e submeter o assunto à
Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Participação variável no IRS – Ano de 2017 – 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 e submeter o assunto à
Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Imposto Municipal sobre Imóveis – 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 e submeter o assunto à
Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Cessão da posição contratual do Município de Baião para a Águas do Norte, S.A. no contrato
de empreitada “Ligação do Lugar do Cruzeiro à rede de saneamento existente na E.M. 579 Valadares” – 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
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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. -----------------------------------------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 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, 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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