CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO
Reunião de Câmara

ATA

N.º 23

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO

REALIZADA EM 9 DE DEZEMBRO DE 2014

Aos nove dias do mês de Dezembro de dois mil e catorze, 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, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Luís
Pereira Carneiro, e os Exmos. Membros da Câmara: -----------------------------------------------------------------Dr. Joaquim Paulo de Sousa Pereira --------------------------------------------------------------------------------------Dra. Maria Ivone Cerejo Costa de Abreu Ribeiro -----------------------------------------------------------------------Dra. Maria de Fátima Azevedo ----------------------------------------------------------------------------------------------Sr. José Manuel Lima Soares ------------------------------------------------------------------------------------------------Dra. Anabela Rodrigues Cardoso -------------------------------------------------------------------------------------------Ausências: Dr. Henrique Gaspar Ribeiro, por motivos profissionais, tendo a Câmara considerado a
falta como justificada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pelas onze 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 26 de Novembro de 2014, 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.º23 da Reunião Ordinária de 09.12.2014
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II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
Senhor Presidente da Câmara convidou todos os presentes para a Festa de Natal Sénior, a decorrer
nos dias 14 e 21 de Dezembro, para a procissão em honra de Santa Leocádia, no dia 14 de
Dezembro, e para o Almoço de Natal dos funcionários da autarquia, seguido da festa para as crianças,
no dia 19 de Dezembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Senhora Vereadora Ivone Abreu, considerando que a Senhora Vereadora Fátima Azevedo iria estar
ausente do País, usou da palavra para, em nome da bancada do PS, desejar-lhe uma boa viagem, um
Bom Natal e um bom ano de 2015, extensivo a todos. ---------------------------------------------------------------Senhor Presidente da Câmara informou de que tinha reunido com o Diretor de Finanças do Porto, Dr.
Telmo Tavares, com o seu adjunto, Dr. Nuno Miranda, e com o Chefe do Serviço de Finanças de
Baião, Dr. Jaime Pereira. Nessa reunião, disse ter ficado acordado que a autarquia poderia ceder
funcionários para continuar a assegurar o serviço de finanças de Baião. Referiu que essa necessidade
iria ser avaliada, de seguida seria realizada uma nova reunião para se alcançar um acordo, que depois
seria submetido ao conhecimento da Câmara e Assembleia Municipal. Em relação ao SAP de Baião,
recordou a Providência Cautelar interposta pelo Município de Baião, que seguiria normalmente caso o
assunto não ficasse resolvido através de um acordo com a ARS. Concluiu, sublinhando que a
argumentação usada pela ARS para o encerramento do SAP de Baião era apenas de natureza
económica. Após esta informação, o Senhor Vereador Paulo Pereira referiu que isso contrariava aquilo
que tinha sido afirmado pela ARS na recente reunião que teve com o executivo. -----------------------------III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA
1. Cedência do Auditório Municipal 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 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, ratificar a cedência do Auditório Municipal à
Associação Empresarial de Baião. -----------------------------------------------------------------------------------------2. Doação de bens móveis à Junta de Freguesia de Loivos da Ribeira e Tresouras – 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, aprovar a doação de bens móveis à Junta de
Freguesia de Loivos da Ribeira e Tresouras. ----------------------------------------------------------------------------Ata N.º23 da Reunião Ordinária de 09.12.2014
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3. Pedido de apoio logístico da Junta de Freguesia de Frende - 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 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. Celebração de acordo de formação em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de
Baião, o Colégio de São Gonçalo e o estagiário Ricardo André Ribeiro Amorim - 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 celebração de acordo de formação em
contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, o Colégio de São Gonçalo e o estagiário
Ricardo André Ribeiro Amorim. ----------------------------------------------------------------------------------------------5. Minuta de acordo de colaboração entre o Município de Baião e o Instituto Politécnico do
Porto (IPP), através da Escola Superior de tecnologia e Gestão de Felgueiras (ESTGF), para a
formação em contexto de trabalho - Curso de Redes e Sistemas Informáticos – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pela
Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Educação, 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
colaboração entre o Município de Baião e o Instituto Politécnico do Porto (IPP), através da Escola
Superior de tecnologia e Gestão de Felgueiras (ESTGF), para a formação em contexto de trabalho Curso de Redes e Sistemas Informáticos. --------------------------------------------------------------------------------6. Minuta de acordo entre a Sociedade Portuguesa de Autores e o Município 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 VI
à presente ata. A proposta foi retirada da Ordem de Trabalhos. ---------------------------------------------------7. Contrato programa plurianual com a Associação Cultural e Recreativa de Santa Cruz do
Douro - Ratificação – 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
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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, ratificar o
contrato programa plurianual com a Associação Cultural e Recreativa de Santa Cruz do Douro. ---------8. Atribuição de apoio no âmbito do Fundo de Solidariedade Social do Município de Baião –
Manuel de Souza – 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 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. ----------9. Subsídio aos Agrupamentos de Escolas para financiamento das despesas com o
funcionamento das Escolas Básicas do 1.º CEB e Jardins de Infância para 2014-15 –
Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pela
Excelentíssima Senhora Vereadora do Pelouro da Educação, 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 atribuição de subsídio
aos Agrupamentos de Escolas para financiamento das despesas com o funcionamento das Escolas
Básicas do 1.º CEB e Jardins de Infância para 2014-15. --------------------------------------------------------------

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. José Luís Pereira
Carneiro, deu por encerrados os trabalhos, eram 12H00 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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