CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO
Reunião de Câmara

ACTA

N.º 21

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO

REALIZADA EM 26 DE OUTUBRO DE 2011

Aos vinte e seis dias do mês de Outubro de dois mil e onze, 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 redacção 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, Dr. José Luís Pereira Carneiro e
os Exmos. Membros da Câmara: -------------------------------------------------------------------------------------------Dr. Joaquim Paulo de Sousa Pereira --------------------------------------------------------------------------------------Sr. Luís Manuel de Carvalho -------------------------------------------------------------------------------------------------Dra. Maria Ivone Cerejo Costa de Abreu Ribeiro -----------------------------------------------------------------------Dr. Manuel Eduardo Guizado de Gouveia Durão -----------------------------------------------------------------------Eng.º José Carlos Pires Póvoas --------------------------------------------------------------------------------------------Sr. Gil Jorge Soares da Rocha -----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 ACTA 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 ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR

A acta da reunião ordinária realizada no dia 12 de Outubro de 2011, cuja leitura foi dispensada por a
mesma ter sido previamente distribuída a todos os vereadores, foi posta à discussão e aprovada por
unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acta N.º21 da Reunião Ordinária de 26.10.2011
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II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

Por se tratar de um assunto urgente, o Exmo. Senhor Presidente da Câmara, propôs que o Órgão
deliberasse aceitar a admissibilidade da proposta “Protocolo de Delegação de Competências –
Transportes Escolares””. A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a admissibilidade da referida
proposta, a qual passou a integrar a ordem do dia, a fim de ser discutida e votada. -------------------------Senhor Vereador José Carlos Póvoas usou da palavra para dizer que continua a aguardar resposta
por escrito aos dois que pedidos que fez à Câmara, um sobre o valor dos terrenos adquiridos para o
Centro Social da Teixeira e um outro que se prende com o número de dias de estadia na Casa de
Chavães do Sócio Gerente da Empresa Municipal “Baião Vida Natural”, Senhor Pedro Castro. ---------Senhor Vereador Paulo Pereira interveio para informar os Membros do Executivo sobre o ponto da
situação da falta de pessoal não docente das Escolas do 1º Ciclo, o qual se encontra em parte
resolvido, na medida em a falta de pessoal no Agrupamento de Escolas do Vale de Ovil foi colmatada,
segundo apurou, com a colocação de pessoas através do Centro de emprego bem como através de
contratos a tempo parcial (tarefeiras). A DREN colocou, entretanto, nos Agrupamentos de Eiriz e do
Sudeste (abrangidos pelo Contrato de Execução entre a autarquia e o Ministério da Educação),
pessoal através do Centro de Emprego, não tendo ainda autorizado os contratos a tempo parcial. No
caso do Agrupamento de Eiriz, com a colocação de 6 pessoas através do Centro de Emprego,
conseguiu-se que todas as escolas do primeiro ciclo passassem a adoptar o horário a tempo inteiro,
incluindo as Actividades de Enriquecimento Curricular. No caso do Agrupamento do Sudeste, as 4
pessoas colocadas através do Centro de Emprego não são suficientes para garantir o normal
funcionamento das aulas, pelo que a situação continua por resolver. Disse que a Câmara informou a
DREN sobre o problema da falta de pessoal não docente e que continua sem resposta oficial sobre o
pedido de realização de uma reunião com aquela entidade no sentido de resolver o problema.
Informou ainda o Executivo de que muito recentemente decorreu a reunião do Conselho Municipal de
Educação onde também foi falado o assunto e se esclareceu o ponto da situação, tendo sido registada
a ausência do Director da DREN não se fazendo o mesmo representar, alertando para o facto de ser a
primeira vez que esta situação aconteceu, desde 2005. Transmitiu ainda que o Conselho Municipal de
Educação entendeu ser importante convocar uma reunião com os pais dos alunos dos agrupamentos
afectados, Eiriz e Santa Marinha do Zêzere para os esclarecer do que se estava a passar. Terminou
dizendo que se sabe que um Canal de Televisão – Porto Canal exibiu uma peça, na qual é ouvido o
Senhor Director da DREN que quando questionado sobre o problema limita-se a dizer que não há falta
de pessoal e que o problema se deve à má gestão do pessoal, estando, contudo, os serviços
disponíveis para o diálogo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Senhor Vereador Gil Rocha interveio para fazer duas pequenas considerações, uma sobre a
apresentação do Centro Escolar de Santa Marinha do Zêzere, que sem colocar em duvida as
competências das pessoas e técnicos envolvidos no próprio projecto, pareceu-lhe que a apresentação
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não foi a que deveria ter sido, considerando-a bastante pobre em relação à apresentação do interior
do edifício. Uma outra consideração também relacionada com os Centros Escolares, mais
propriamente o Centro de Escolar de Campelo, que na qualidade de antigo elemento pertencente à
Associação de Pais, foi abordado por alguns Encarregados de Educação sobre a pouca quantidade de
comida servida aos alunos. -----------------------------------------------------------------------------------------------Senhor Presidente da Câmara em relação à apresentação do Centro Escolar de Santa Marinha do
Zêzere, informou o Senhor Vereador Gil Rocha de que os técnicos da Câmara terão toda a
disponibilidade para qualquer explicação mais detalhada ou dúvidas se as houver. ------------------------Sobre o problema das refeições o Senhor Vereador Paulo Pereira disse que se eventualmente se
verificou alguma dessas situações, as mesmas devem estar relacionadas com a mudança do início do
ano escolar, na medida em que foi necessário fazer alguns acertos, mas acredita que a situação esteja
resolvida. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA
1. Cedência do Auditório Municipal ao Agrupamento de Escolas do Vale de Ovil – Jardim de
Infância do Pranhô – 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 acta. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para
conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência do Auditório Municipal ao
Agrupamento de Escolas do Vale de Ovil – Jardim de Infância do Pranhô.. ------------------------------------2. Atribuição de apoio para transporte à Fábrica da Igreja Paroquial de São Tiago de
Mesquinhata – 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 acta. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para
conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, conceder um apoio para transporte no valor de
450,00 Euros à Fábrica da Igreja Paroquial de São Tiago de Mesquinhata. ------------------------------------3. Atribuição de Apoio à Banda Marcial de Ancede para comparticipação nas obras de restauro
da Sede – 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 acta. 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 um apoio para
comparticipação nas obras de restauro da Sede, no valor de 2.000,00 Euros, à Banda marcial de
Ancede. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acta N.º21 da Reunião Ordinária de 26.10.2011
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4. Transferência de verba adicional para a Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal
de Baião, no âmbito das Festas Concelhias, para efeitos de incentivos à criação de Gado
Tradicional – Raça Arouquesa – 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 acta. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para
conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a transferência de uma verba adicional no
valor de 1.000,00 Euros para a Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião, para
efeitos de incentivos ou atribuição de prémios à Criação de Gado Tradicional - Raça Arouquesa. -------5. Celebração de Protocolo entre a Câmara Municipal de Baião e a Junta de Freguesia de
Gestaçô destinado à “Aquisição de Terreno para Alargamento do Cemitério”, no valor de
17.646,80 Euros – 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 acta. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para
conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a Celebração de Protocolo entre a Câmara
Municipal de Baião e a Junta de Freguesia de Gestaçô destinado à “Aquisição de Terreno para
Alargamento do Cemitério”, no valor de 17.646,80 Euros. -----------------------------------------------------------6. Celebração de Protocolo entre a Câmara Municipal de Baião e a Junta de Freguesia de Baião
Santa Leocádia destinado à obra de “Pavimentação dos Caminhos de Aldeia e Pinhadouro”,
no valor de 10.000,00 Euros – 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 acta. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para
conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração do protocolo entre a Câmara
Municipal de Baião e a Junta de Freguesia de Baião Santa Leocádia, destinado à obra de
“Pavimentação dos Caminhos de Aldeia e Pinhadouro”, no valor de 10.000,00 Euros -----------------------7. Celebração de Protocolo entre a Câmara Municipal de Baião e a Junta de Freguesia de Santa
Cruz do Douro destinado à obra de “Beneficiação da Calçada das Moiras”, no valor de
6.953,60 Euros – 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 acta. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para
conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a Celebração de Protocolo entre a Câmara
Municipal de Baião e a Junta de Freguesia de Santa Cruz do Douro destinado à obra de “Beneficiação
da Calçada das Moiras”, no valor de 6.953,60 Euros. -----------------------------------------------------------------Acta N.º21 da Reunião Ordinária de 26.10.2011
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8. Acordo de cedência de terreno entre a Câmara Municipal de Baião e os Munícipes Sandra
Manuela Borges Pinto Pedro e António da Silva Pedro – 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 acta. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para
conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta cedência de terreno entre a
Câmara Municipal de Baião e os Munícipes Sandra Manuela Borges Pinto Pedro e António da Silva
Pedro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Pedido de indemnização pela cedência de terreno pertencente ao Senhor José Joaquim
Monteiro para alargamento da Rua de Regada Nova – Pousada – Gôve – 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 acta. 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 indemnização pela cedência
de terreno pertencente ao Senhor José Joaquim Monteiro para alargamento da Rua de Regada Nova,
Pousada, Gôve. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Celebração de Protocolo de Estágio entre a Câmara Municipal de Baião e o Instituto
Superior de Educação de Fafe – 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 X
à presente acta. 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 Protocolo de Estágio entre
a Câmara Municipal de Baião e o Instituto Superior de Educação de Fafe. -------------------------------------11. Pedido de Estágio Profissional – Piscina Municipal Coberta – 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 acta. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para
conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do pedido de Estágio
Profissional na Piscina Municipal para a aluna, Cristiana Sofia de Almeida Baptista, que frequenta o
Colégio de S. Gonçalo de Amarante. --------------------------------------------------------------------------------------12. Pedido de Estágio Profissional – Piscina Municipal Coberta – 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 acta. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para
Acta N.º21 da Reunião Ordinária de 26.10.2011
Praça Heróis do Ultramar, 4640-158 Baião
Tel. +351 255 540 500 # Fax. +351 255 540 510
E-mail. geral@cm-baiao.pt # Web. www.cm-baiao.pt

5/7

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO
Reunião de Câmara

conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do pedido de Estágio
Profissional na Piscina Municipal para a aluna, Rafaela Inês Pinto Monteiro, que frequenta o Colégio
de S. Gonçalo de Amarante. -------------------------------------------------------------------------------------------------13. Pedido de Estágio Profissional – Piscina Municipal Coberta – 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 acta. A Câmara ciente da proposta e depois de se certificar de que é competente para
conhecer da questão, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do pedido de Estágio
Profissional na Piscina Municipal para a o aluno, Rafael Monteiro Pinto, que frequenta o Colégio de S.
Gonçalo de Amarante. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Protocolo de Delegação de Competências – Transportes Escolares – 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 XIV à presente acta. 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 celebração
de Protocolo de Delegação de Competências, no âmbito da transferência de competências na gestão
e organização dos transportes escolares com as Freguesias de Santa Marinha do Zêzere, Ribadouro,
Viariz, Mesquinhata, Teixeiró e Valadares. --------------------------------------------------------------------------------

IV. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO
Não se verificaram inscrições. ------------------------------------------------------------------------------------------------

APROVAÇÃO DA ACTA 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 acta 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, Dr. José Luís Pereira
Carneiro, deu por encerrados os trabalhos, eram 16,00 Horas. E para constar se lavrou a presente
acta, 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
_____________________________________________

OS VEREADORES
______________________________________________

______________________________________
______________________________________________

______________________________________
______________________________________________

______________________________________

A ASSISTENTE TÉCNICA _________________________________________
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