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ATA     N.º 1 
 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 

 
 

REALIZADA EM 9 DE JANEIRO DE 2013 
 
 

Aos nove dias do mês de Janeiro de dois mil e treze, comigo, Dora Marisa Gomes Pinto, Técnica 

Superior, 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. José Luís Pereira Carneiro e os Exmos. Membros da 

Câmara: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dra. Maria Ivone Cerejo Costa de Abreu Ribeiro ------------------------------------------------------------------------ 

Sr. Luís Manuel de Carvalho -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dr. Manuel Eduardo Guizado de Gouveia Durão ------------------------------------------------------------------------ 

Eng.º José Carlos Pires Póvoas ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Enf.º Luís Miguel Amaral Sousa. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ausências: Dr. Joaquim Paulo de Sousa Pereira, por se encontrar em representação do município 

numa reunião na CCDRN sobre competências intermunicipais. ---------------------------------------------------- 

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 26 de Dezembro 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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II. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas usou da palavra para perguntar qual era o significado artístico 

do “elemento decorativo” colocado na rotunda à entrada da vila. --------------------------------------------------- 

Senhor Presidente da Câmara sublinhou que não se deveria descontextualizar nenhum dos elementos 

que integravam a regeneração urbana da vila de Baião e cujo principal objectivo era garantir uma 

maior atractividade do concelho em termos turísticos e comerciais, através da qualificação do espaço 

público. Recordou alguns procedimentos tomados no âmbito do projecto em causa, desde logo o 

envolvimento dos comerciantes, da junta de freguesia e da população em geral aquando da 

elaboração do mesmo. Também a questão da entrada da vila tinha um historial quando, em 2005, a 

Câmara Municipal, através de protocolo com as Estradas de Portugal, tinha aprovado a assumpção da 

responsabilidade pela gestão e qualificação do espaço. Nesse seguimento, disse, o executivo em 

funções tinha solicitado às Estradas de Portugal que a entrada de vila passasse a ser localizada junto 

do Lugar do Ingilde, para que pudesse ser feita uma intervenção, desde logo a colocação de passeios, 

passando a zona a integrar a “malha” urbana de vila. Em relação à rotunda, referiu que tinham sido 

pensadas outras alternativas, como a colocação de um “espelho de água”, opção não autorizada pelas 

Estradas de Portugal por questões de segurança. Disse que a peça colocada na rotunda era provida 

de simbolismo e representava a árvore como um elemento central na valorização de Baião como um 

concelho de “vida natural”. Também por questões técnicas de segurança e de durabilidade, a opção 

considerada mais apropriada foi a colocação de uma peça estilizada, simbolizando uma árvore, 

elemento natural por excelência e que permitia estabelecer uma série de analogias e paralelismos. 

Assim, referiu, as raízes, fortemente agarradas à terra, simbolizavam os baionenses que muitas das 

vezes trabalhando ou vivendo no exterior mantinham intactas as suas origens e acabavam por ser um 

bastião da cultura e modo de vida de Baião, voltando sempre à sua terra natal. O tronco era a imagem 

da força e da tenacidade dos baionenses no desempenho da sua actividade. Finalmente, a copa 

representava o reino da diversidade, a mudança da cor, da forma, a adequação à paisagem, a sombra 

e o bem-estar, o oxigénio e a qualidade de vida, a beleza e a riqueza. Toda a diversidade espelhava a 

forma como os baionenses encaravam a vida, o mundo e os outros, a forma como interagiam, como 

se adequavam e como conquistavam. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Vereador José Carlos Póvoas disse que aos “olhos do artista” e do autor da peça, todos 

poderiam compreender o seu significado. Mais disse, ficar satisfeito com o facto da Câmara ter 

solicitado às Estradas de Portugal para que a zona desde o lugar do Ingilde até à rotunda passasse a 

ser considerada urbana, com vista à sua futura requalificação, pois isso iria dignificar a entrada da vila. 

Concluiu a sua intervenção com uma sugestão para colocação na rotunda, em alternativa à árvore, e 

que passava por solicitar ao artista para estilizar uma “vinha” e um “anho” para colocação na rotunda, 

uma vez que se tratavam de dois elementos muito ligados aos baionenses e, no seu entender, mais 

apelativos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Reunião de Câmara 

 

Ata N.º1 da Reunião Ordinária de 09.01.2013 

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                                                                                                          3/5 

 

 

III. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

 

1. Protocolo de cedência de viatura do Município de Baião à Junta de Freguesia de Ribadouro 

– 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, aprovar o protocolo de cedência de viatura do 

Município de Baião à Junta de Freguesia de Ribadouro. -------------------------------------------------------------- 

 

2. Protocolo de colaboração institucional e respectiva adenda celebrados entre a Universidade 

Fernando Pessoa e a Câmara Municipal 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 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, ratificar o Protocolo de colaboração institucional e 

respectiva adenda celebrados entre a Universidade Fernando Pessoa e a Câmara Municipal de Baião.  

 

3. Atribuição de apoio à Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião, no valor 

de 4.816,68 euros, destinado ao “Almoço de Natal 2012”, realizado no dia 21 de Dezembro, 

no Pavilhão Multiusos - 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, ratificar a atribuição de apoio à Associação de 

Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião, no valor de 4.816,68 euros, destinado ao “Almoço de 

Natal 2012”, realizado no dia 21 de Dezembro, no Pavilhão Multiusos. ------------------------------------------- 

 

4. Avaria de redutor de pressão - Pedido de indemnização por danos provocados em 

electrodoméstico – Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Ambiente, 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. ------------------- 
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5. Avaria de redutor de pressão - Pedido de indemnização por danos provocados em 

electrodoméstico – Proposta 

Presente à consideração da Câmara a proposta mencionada em epígrafe, apresentada pelo 

Excelentíssimo Senhor Vereador do Pelouro do Ambiente, 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. ------------------- 

 

6. Pedido de destaque de parcela de terreno - Local: Eiriz, Ancede - Requerente: Maria Amélia 

de Sousa Barros Wemans de Sande e Castro Wemans – 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 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 proposta de acordo 

com os pareceres técnicos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

ENCERRAMENTO 

 

E nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Dr. José Luís Pereira 

Carneiro, 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

_____________________________________________ 

 

 

OS VEREADORES 

 
______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

 

A TÉCNICA SUPERIOR _________________________________________ 


