CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO
Reunião de Câmara

ATA

N.º 9

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO
REALIZADA EM 9 DE MAIO DE 2012

Aos nove dias do mês de maio de dois mil e doze, comigo, Ana Paula Pinto Carneiro, Assistente
Técnica, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º e do n.º 2 do artigo 92.º da Lei n.º 169/99, de 18
de Setembro, na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, compareceram, no Edifício dos
Paços do Concelho, para realização da Reunião Ordinária desta Câmara Municipal, o Excelentíssimo
Senhor Presidente da Câmara em Exercício, Dr. Joaquim Paulo de Sousa Pereira e os Exmos.
Membros da Câmara: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Dra. Maria Ivone Cerejo Costa de Abreu Ribeiro -----------------------------------------------------------------------Dr. Manuel Eduardo Guizado de Gouveia Durão -----------------------------------------------------------------------Eng.º José Carlos Pires Póvoas --------------------------------------------------------------------------------------------Sr. Luís Manuel de Carvalho -------------------------------------------------------------------------------------------------Enf.º Luís Miguel Amaral Sousa. --------------------------------------------------------------------------------------------Ausências: Dr. José Luís Pereira Carneiro por se encontrar em representação do Município. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pelas catorze horas e trinta minutos o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara em Exercício
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 abril de 2012, 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.º9 da Reunião Ordinária de 09.05.2012
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II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
Por se tratar de assuntos urgentes, o Exmo. Senhor Presidente da Câmara em Exercício, propôs que
o Órgão deliberasse aceitar a admissibilidade das propostas: “Proposta de instauração de
inquérito”, “Protocolo de delegação de competências para o transporte escolar”, “Minuta de
Protocolo de Colaboração entre a Câmara Municipal de Baião para cedência da Casa de Baião,
sita na Rua das Flores, nº 53 a 57, R/C, Porto à Associação Porto de Baião”,

“Pedido de

destaque de parcela de terreno – Local: Logocém – Gestaçô – Requerente: Maria Emília de
Jesus Moreira” e “Proposta de Reordenamento / Agregação Escolar para o Concelho de Baião
do Ministério da Edução e Ciência / Direcção Regional de Educação do Norte 2012-2013”. A
Câmara deliberou, por unanimidade e individualmente, aceitar a admissibilidade das referidas
propostas, a quais passaram a integrar a ordem do dia, a fim de serem discutidas e votadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Senhor Presidente em Exercício informou os Membros do Executivo presentes, de algumas iniciativas
a levar a efeito pelo Município. Convidou todos os Senhores Vereadores para a inauguração do Centro
de Saúde de Baião, no dia 10 de maio, pelas 11H00. No dia 17 de maio, apresentação do Território
Educativo de Intervenção Prioritária (TEIP 96/98 e 2006/2011), do Agrupamento de Escolas do
Sudeste de Baião, pelas 17H30, nos Serviços Desconcentrados de Santa Marinha do Zêzere. Dia 18
de maio, Encontro Nacional de Unidades Móveis de Saúde, no Auditório Municipal. Dia 19 de maio,
pelas 21H00, Noite Europeia dos Museus com visita ao Museu Municipal, seguida de uma deslocação
à Serra da Aboboreira para visita às gravuras do Dólmen de Chã de Parada e Dia da Família na
Piscina Municipal Coberta. Para apuramento dos representantes das freguesias envolvidas na 3ª
edição do evento “Baião a Cantar”, no dia 20 de maio, pelas 15H00, no Centro Cívico de Gestaçô, dia
26 de maio, pelas 22H00, na Associação Desportiva de Ancede e dia 27 de maio, pelas 15H00 no
Auditório Municipal de Baião. Convidou ainda os Senhores Vereadores para a abertura de mais uma
edição da Feira do Livro no dia 24 de maio, pelas 14H00, no Jardim Dr. José Teixeira da Silva, a qual
decorrerá de 24 a 26 de maio e, no dia 26 de maio o “Campeonato Nacional de Navegação 4 x 4”. ---Senhor Vereador José Carlos Póvoas, interveio para dizer que durante a sua campanha eleitoral
criticou a Câmara pelo uso e abuso de convites à população, não desvalorizando, contudo, a
importância do conhecimento de informação à população pelos meios apropriados. A este respeito,
informou o Executivo que não lhe parecia muito apropriada a forma como foi elaborado o convite feito
à população para a inauguração do Centro de Saúde de Baião, nomeadamente, a informação contida
no verso do mesmo, a qual lhe parecia que o convite foi utilizado para deixar uma mensagem política,
o que reprova veemente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Senhor Vereador Luís Sousa na sua intervenção, colocou algumas questões, a primeira no sentido de
saber como poderia fazer o seu partido para proceder à publicação da sua agenda na Revista
Municipal do Município. A segunda, prende-se com um reparo a fazer sobre o que se passou na última
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Sessão da Assembleia Municipal, de forma a clarificar o que não ficou percebido, dizendo que o PSD
não é contra as empresas municipais, apenas discorda da forma como a mesma foi constituída,
nomeadamente a utilização de um sujeito privado, alertando para o facto da própria Secretaria de
Estado e a Inspeção Geral de Finanças ter referido que a mesma não tinha capacidade financeira
sustentável, por falta de uma estratégia. Congratulou-se com a intervenção proferida pelo Senhor
Vereador José Carlos Póvoas, sobre a forma como foi utilizado o convite para a Inauguração do
Centro de Saúde de Baião dirigido à população, dizendo que foi muito grave o uso da informação
colocada no verso do mesmo, levando a que se chegue a confundir o Partido Socialista com a Câmara
Municipal, pelo que considera incorreto e um lapso lamentável. Continuou a sua intervenção dizendo
que se congratula com o facto da ARS Norte ter viabilizado a continuidade do Serviço de Atendimento
Permanente em Baião, recordando contudo, que aquando da inauguração da Unidade Móvel de
Saúde, o Ministro da Saúde da altura, Correia de Campos dizia que neste agrupamento devia existir
um Hospital Médico Especializado e um Centro de Urgência Básica que servisse para fazer a
respetiva triagem dos doentes, bem como o seu encaminhamento para o Hospital Especializado.
Neste contexto, condena a ida do Centro para Cinfães, dizendo que fazia todo o sentido que o mesmo
fosse em Amarante, uma vez que este Concelho seria o melhor posicionado para o efeito. Alertou
ainda, para o facto de Baião ter perdido as 28 camas de internamento, reconhecendo contudo, todo o
esforço feito pelo ACES, ARS Norte e do Presidente da Câmara, no sentido da permanência do SAP
de Baião. Disse também, que o que está a ser feito em Baião não chega, defendendo que Baião deve
usufruir de uma Primeira Urgência Básica de Saúde e que não se calará enquanto isso não for
possível. Terminou afirmando que o SAP de Baião se mantém aberto graças ao Governo e à ARS
Norte que permitiram que isso acontecesse, voltando a afirmar que apesar disso, não está satisfeito e
não se conforma com a deslocação da Urgência Básica para Cinfães. ------------------------------------------A Senhora Vereadora Ivone interveio para dar conhecimento à Câmara de uma atividade realizada no
dia 8 de maio, pelas 16H00, no Auditório Municipal, com a entrega dos diplomas do Curso Técnico de
Desenho de Construção Civil, implementado em parceria com o CESAE, o qual envolveu um total de
16 formandos. Este evento contou ainda, com o lançamento de uma coleção de postais alusiva a
algum do património histórico edificado do Concelho, resultante do trabalho final do referido curso, que
a partir dessa data, ficaram disponíveis para venda ao público no Posto de Turismo, cujo preço foi
previamente estabelecido em reunião deste Executivo. Informou também, que estiveram presentes
neste evento, os Senhores, Presidente e Diretor do CESAE, Dr. Paulo Nunes de Almeida e Dr. António
Pego, respetivamente e, que esta atividade terminou com um lanche confecionado e servido pelas
formandas do Curso de Cozinha e Pastelaria, onde foi possível confirmar as competências adquiridas
por estas formandas através da confeção das iguarias apresentadas. Terminou a sua intervenção,
dizendo que apesar de todos os esforços envidados pelo Senhor Presidente da Câmara, não pode
deixar de lamentar o encerramento do Centro de Novas Oportunidades de Baião, o qual irá dificultar a
possibilidade de uma boa parte da população poder aumentar a sua formação e qualificação através
dos Cursos EFA, uma vez que estes não têm autorização para funcionarem além do ano de 2012. Tal
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como o Senhor Presidente da Câmara em Exercício deu conhecimento no início deste período,
lembrou que irão ser apresentados os TEIPs 96/98 e 2006/2011, do Agrupamento de Escolas do
Sudeste de Baião, no dia 17 de maio, pelas 17H30, nos serviços Desconcentrados de Santa Marinha
do Zêzere, convidando os Senhores Vereadores a estarem presentes, destacando que será
interessante comparar o que se passou ao nível da educação antes da década de 90 e os resultados
atuais, pelo que gostaria de contar com a presença de todos. ------------------------------------------------------Senhor Vereador Manuel Durão, lembrou novamente o Encontro Nacional de Unidades Móveis de
Saúde, no próximo dia 18 de maio, pelas 11H00, no Auditório Municipal, do qual se orgulha por esta
conquista promovida por este Executivo e pelo facto de ter sido pioneiro no lançamento deste tipo de
equipamento. Destacou ainda, para o facto deste encontro contar com a presença de 12 Unidades de
Móveis de Saúde oriundas de vários Concelhos. Por fim, congratulou-se com a inauguração do Novo
Centro de Saúde de Baião, bem como a confirmação da continuidade do SAP de Baião. Relativamente
à intervenção do Senhor Vereador Luís Sousa, disse que fez considerações importantes e salientou
que nunca chega o que está feito e, que pela sua posição, tudo o que disser e fizer sobre a saúde será
bem-vindo, esperando para ver o que este Governo fará pela Saúde de Baião e de Portugal. ------------Senhor Vereador Luís Carvalho pediu para intervir dizendo que sobre o Centro Hípico é preciso definir
algumas situações, em que a ideia principal era ver se atualmente a sua continuidade seria importante
para o Concelho, tendo a Câmara reconhecido que sim, avançado por isso, com a continuidade dessa
atividade. Depois disse, que a proposta apresentada não passa pelo encerramento, porque o estudo
que foi apresentado era ainda, no âmbito privado e o que se verifica atualmente é que a sua
continuidade é viável, optando Câmara por incorporar aquele equipamento no seu património e manter
aquele serviço. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Luís Sousa, voltou a intervir para agradecer os convites que lhe foram feitos e
para dizer que em relação à intervenção do Senhor Vereador Luís Carvalho, estranha que lhe faça
observações daquela natureza, porque apesar do argumento da Câmara para a constituição da
Empresa Municipal ser o da criação de um serviço de Hipo Terapia, não lhe dava o direito de trazer
um conjunto de crianças para a Sala da Sessão da Assembleia Municipal, no sentido de justificar a
continuidade daquele serviço, lamentando por isso, aquele triste episódio. Em relação a certos
comportamentos de alguns membros da Assembleia, refere que não concorda com determinadas
atitudes, lembrando que esses comportamentos verificam-se em ambas as bancadas. --------------------Senhor Presidente em Exercício, relativamente às intervenções dos Senhores Vereadores José Carlos
Póvoas e Luís Sousa, quando se referem à questão do convite para a inauguração do Centro de
Saúde, disse que, em primeiro lugar, e mais importante, todos deviam estar satisfeitos por esta obra,
uma vez que esta tinha sido um anseio da população de há muitos anos e, apesar de tudo, o mais
importante é a sua concretização, realçando que até entende que neste contexto, tudo serve para
encontrarmos um conjunto de fatores que possam ser usados ao serviço de uma determinada causa.
Em relação ao layout do verso do convite, referiu que foram usadas imagens e recortes de jornal
alusivos a momentos marcantes no percurso que foi feito. Não percebe, por isso, as razões das
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críticas apontadas. Haveria razões se, em vez de recortes de jornal – que descrevem o que se passou
à época - se tivesse utilizado algum panfleto de cariz político-partidário, o que não é o caso. Quanto ao
facto dos recortes serem aqueles e não outros, diz cada um faz a leitura e interpretação que quiser,
mas o que é facto é que, durante todo o tempo nunca o PSD de Baião ou algum dos seus
protagonistas empreenderam ações ou se manifestaram publicamente e, por isso, é natural que não
tivessem aparecido nos jornais. Acrescentou que, desde a década de 2000, nunca se viu o PSD fazer
o que quer que fosse sobre a Saúde em Baião e que no ano de 2004, foi também o PS que alertou e
se manifestou contra a falta de médicos de família e o eventual encerramento de Extensões de Saúde.
Em complemento do que disse, passou a ler o conteúdo de uma notícia publicada numa revista de
Medicina Familiar, onde o Senhor Diretor do Centro de Saúde de Baião da altura – Dr. Adriano Cunha
- se manifestava entusiasmado com o encerramento das referidas Extensões de Saúde. Para finalizar
este assunto, destacou que todos deram o seu contributo e que menos não se poderia esperar e que
cada um com a sua capacidade de influência, fez o que podia, pelo que, desvaloriza a contestação
que os Senhores Vereadores fizeram sobre o convite. Em relação ao acesso à publicação de
informação por parte dos Senhores Vereadores do PSD na Revista Municipal, disse que o âmbito da
mesma está descrito na legislação, e que, segundo julga, a sua finalidade é, basicamente, a
publicitação da ação do Executivo, bem como a publicação das reuniões e decisões da Câmara. No
que se refere ao que se passou na última Sessão da Assembleia Municipal sobre o Centro Hípico,
disse que este assunto já foi suficientemente discutido e explicado, que a preocupação do Executivo
foi sempre salvaguardar o interesse público, e que entende que a intervenção do Sr. Vereador Luís
Sousa vem no sentido de justificar um erro, cometido pelo PSD acerca da forma como tem discutido
este assunto. obre o que disse o Senhor Vereador Luís Sousa, quando referiu que ninguém lhe dava
lições sobre saúde, pensa que todos aprendemos com todos, e que por isso, não lhe ficava bem a
observação que fez. Terminou, salientando que todo o nosso trabalho pode e deve ser melhorado,
compreendendo, contudo, o seu papel de oposição, que não é fácil, compreendendo, por isso, que é
“preciso fazer pela vida”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA

1. Município de Paredes - Incumprimento do contrato de concessão da SIMDOURO –
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. Cedência de transporte aos “Os Alegrinhos” - Associação Desportiva e Cultural do Ingilde –
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 cedência de transporte aos “Os
Alegrinhos” - Associação Desportiva e Cultural do Ingilde -----------------------------------------------------------3. Cedência do espaço do largo da feira ao Circolândia Circo - 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, Cedência do espaço do largo da feira ao
Circolândia Circo - Ratificação. ----------------------------------------------------------------------------------------------4. Oferta de tshirts’s à Junta de Freguesia de Baião Santa Leocádia - IV Passeio BTT Por Terras
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 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 oferta de tshirts’s à Junta de Freguesia de
Baião Santa Leocádia - IV Passeio BTT Por Terras de Baião. ------------------------------------------------------5. Oferta de tshirt’s à Associação Desportiva de Ancede - 2.º Passeio de Cicloturismo Federado
– 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 oferta de tshirt’s à Associação Desportiva
de Ancede - 2.º Passeio de Cicloturismo Federado --------------------------------------------------------------------6. Cedência de material à Junta de Freguesia de Santa Marinha do Zêzere para canalização de
águas pluviais na Rua do Arrabalde (Lugar de Fonseca) – 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 cedência de material à Junta de
Freguesia de Santa Marinha do Zêzere para canalização de águas pluviais na Rua do Arrabalde
(Lugar de Fonseca). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ata N.º9 da Reunião Ordinária de 09.05.2012
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7. Minuta de Protocolo de Desenvolvimento Cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de
Baião e a Banda Marcial de Ancede – 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 minuta de Protocolo de Desenvolvimento
Cultural a celebrar entre a Câmara Municipal de Baião e a Banda Marcial de Ancede. -----------------------

8. Festas em Honra de Santa Marinha do Zêzere - Apoio Financeiro à Comissão de Festas de
Santa Marinha do Zêzere – 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 atribuição de apoio financeiro à Comissão
de Festas de Santa Marinha do Zêzere para as Festas em Honra de Santa Marinha do Zêzere. ----------

9. Atribuição de apoio à Junta de Freguesia de Ovil destinado à realização do Concurso
Pecuário 2012 – 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 atribuição de apoio à Junta de Freguesia
de Ovil destinado à realização do Concurso Pecuário 2012. ---------------------------------------------------------

10. Atribuição de apoio financeiro à Fundação Eça de Queiroz para comparticipação nas obras
do projeto “Restaurante de Tormes” - Ratificação – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo
Excelentíssimo 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 maioria, com cinco votos a favor e um voto contra do Senhor
Vereador Luís Sousa, ratificar a atribuição de apoio financeiro à Fundação Eça de Queiroz para
comparticipação nas obras do projeto “Restaurante de Tormes”. Sobre este assunto, o Senhor
Vereador Luís Sousa apresentou a declaração de voto em anexo -------------------------------------------------
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11. Celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de Baião e a Comissão de Fábrica da
Igreja Paroquial da Freguesia de Loivos do Monte, no valor de 16.205,00 Euros, destinado à
obra de “Restauro dos Altares da Capela de Santa Comba, Telões” – 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 maioria com cinco votos a favor e um voto contra do Senhor
Vereador José Carlos Póvoas, aprovar a celebração de protocolo entre a Câmara Municipal de Baião
e a Comissão de Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Loivos do Monte, no valor de 16.205,00
Euros, destinado à obra de “Restauro dos Altares da Capela de Santa Comba, Telões”. --------------------

12. Renovação dos Contratos de Prestação de Serviços - Modalidade de Avença – 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, retirar este assunto da ordem de trabalhos para
discussão numa próxima reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------

13. Assunto: Alteração de um edifício para instalação de um estabelecimento de bebidas Local: Portela, Campelo - Requerente: Refúgio do Estudante, Lda. – 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 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 proposta atendendo
aos pareceres técnicos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. Assunto: transformação de comércio (papelaria) em café - Local: Eiriz, Ancede - Requerente:
Aníbal Gil Monteiro de Sousa – 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 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, aprovar proposta atendendo
aos pareceres técnicos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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15. Assunto: Pedido de informação prévia - Local: Pinheiro, Campelo - Requerente: Marco Paulo
Gomes Sousa Lucas – 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 XV 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 proposta atendendo aos
pareceres técnicos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. Lista das decisões proferidas pelo Exmo. Senhor Vereador do Pelouro do Urbanismo –
Conhecimento
Foram presentes à reunião, para conhecimento dos Senhores Vereadores, fotocópias das decisões
proferidos pelo Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Urbanismo, ao abrigo da delegação
que lhe é conferida pelo Artigo 65.º da Lei N.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei N.º 5A/2002, de 11 de Janeiro, que se anexam à presente ata e dela fazem parte integrante (Anexo XVI). A
Câmara tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------17. Proposta de instauração de inquérito – 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
XVII 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. -----------------------------------------18. Protocolo de delegação de competências para o transporte escolar – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo
Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro da Educação, a qual se dá por integralmente reproduzida
no anexo XVIII 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. Sobre este
assunto, o Senhor Vereador Luís Sousa apresentou a declaração de voto em anexo. ---------------------19. Minuta de Protocolo de Colaboração entre a Câmara Municipal de Baião e a Associação de
Porto de Baião para cedência da Casa de Baião, sita na Rua das Flores, nº 53 a 57, R/C, Porto
à Associação Porto 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
XIX à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para
conhecer da questão, deliberou, por maioria com cinco votos a favor e voto de abstenção do Senhor
Vereador Luís Sousa, aprovar a proposta. -------------------------------------------------------------------------------
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20. Pedido de Destaque de Parcela de Terreno – Local: Logocém – Gestaçô – Requerente: Maria
Emília de Jesus Moreira – 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 XX 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 proposta atendendo aos
pareceres técnicos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------21. Proposta de Reordenamento / Agregação Escolar para o Concelho de Baião do Ministério da
Educação e Ciência / Direcção Regional de Educação do Norte 2012-2013 – Proposta
Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo
Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro da Educação, a qual se dá por integralmente reproduzida
no anexo XXI à presente ata. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é
competente para conhecer da questão, deliberou, por maioria, com quatro votos dos Senhores
Vereadores do PS, no sentido da emissão de parecer desfavorável, um voto a favor do Senhor
Vereador Luís Sousa no sentido da emissão de parecer favorável e um voto de abstenção do Senhor
Vereador José Carlos Póvoas, à criação dos mega-agrupamentos de escolas. Os Senhores
Vereadores do PS sustentam a sua posição de voto em função da documentação apresentada e da
discussão que se produziu, bem como das opiniões apresentadas pelos Membros do Conselho
Municipal de Educação. O Senhor Vereador Luís Sousa fundamenta a sua posição conforme
declaração de voto em anexo. ------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO
Não houve inscrições. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

APROVAÇÃO DA ATA SOB A FORMA DE MINUTA (cfr. n.º 2 e 3 do artigo 92.º, da Lei n.º 169/99,
de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro)
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 92º da Lei N.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada
pela Lei N.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ----------------------------------------------------------------------------------
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ENCERRAMENTO
E nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara em Exercício, Dr.
Joaquim Paulo de Sousa Pereira, deu por encerrados os trabalhos, eram 20:20 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, Ana Paula Pinto Carneiro, Assistente Técnica da Secção de Expediente Geral, a redigi e
subscrevo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O PRESIDENTE DA CÂMARA EM EXERCÍCIO
_____________________________________________

OS VEREADORES

______________________________________
______________________________________________

______________________________________
______________________________________________

______________________________________
______________________________________

A ASSISTENTE TÉCNICA _________________________________________
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