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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO, REALIZADA NO DIA 30 DE MAIO DE 

2013.  ...........................................................  

 

Aos trinta dias do mês de maio de dois mil e treze, nesta Cidade de Oliveira do Bairro, na Sala de 

Reuniões de Câmara Municipal, sita nos Paços do Município, realizou-se pelas catorze horas e trinta 

minutos, sob a Presidência do Vice-Presidente da Câmara Joaquim Manuel Santos Alves de Jesus e 

dos Vereadores Laura Sofia Aires Ferreira Pires, Carlos Manuel Ferreira Ferreira, Lília Ana da Cruz 

Oliveira Martins Águas e Henrique Santiago Tomás, a reunião ordinária pública da Câmara 

Municipal de Oliveira do Bairro, ao abrigo do disposto no art.º 62.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e nos termos da 

deliberação do Executivo Municipal datada de 27 de Outubro de 2009. .............................................  

 ...........................................................................................................................................................  

Não esteve presente o Presidente da Câmara, Mário João Ferreira da Silva Oliveira, e o Vereador 

Jorge Ferreira Pato, tendo os mesmos comunicado a suas ausências em 28 e 29 de maio de 2013, 

respetivamente. ..................................................................................................................................  

As faltas foram consideradas justificadas. ...........................................................................................  

O Presidente da Câmara, Mário João Ferreira da Silva Oliveira e o Vereador Jorge Ferreira Pato, 

requereram a correspondente substituição ao abrigo do disposto do n.º 1 e n.º 2 do art.º 78, 

conjugados com o n.º 1 do art.º 79.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.  ........................................................................  

Nos termos e ao abrigo do disposto no art.º 78 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as 

alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, compareceram Amílcar António 

Eusébio Mota e Marisa da Cunha Ferreira, na sequência e em substituição do Presidente da 

Câmara, Mário João Ferreira da Silva Oliveira e do Vereador Jorge Ferreira Pato, respetivamente, 

que se encontram ausentes. ...............................................................................................................  

Tendo sido verificada a respetiva identidade e legitimidade, passaram os mesmos a participar na 

presente reunião. ................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

Pelo Vice-Presidente da Câmara foi declarada aberta a reunião, tendo-se procedido à apreciação 

dos assuntos constantes da respetiva Ordem de Trabalhos, antecipadamente entregue a todos os 
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Vereadores. .........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

PONTO 1 - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA | ASSUNTOS DE INTERESSE CONCELHIO. .........  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Vice-Presidente da Câmara e os Vereadores Laura 

Pires e Henrique Tomás. ....................................................................................................................  

O Vereador Henrique Tomás relembrou ter abordado na última Reunião de Câmara aberta ao 

público a questão da Rua das Azenhas, que na sua opinião, continua a parecer terceiro mundista. ..  

Em relação à rotunda que se encontra prevista junto da Escola de Condução de Oliveira do Bairro, 

referiu que se teria de equacionar outra solução o mais brevemente possível, sendo que na sua 

opinião, poder-se-ia construir uma semi-rotunda à semelhança daquela que existe em Águeda, 

junto ao Mercado Municipal. .............................................................................................................  

Relativamente à zona de lazer junto ao Campo de São Sebastião, referiu que o material aplicado 

poderá não ser o mais indicado, devendo ser colocado pavimento que tenha tratamento 

antiderrapante, tal como se deveria proceder à colocação de algumas árvores naquele mesmo local.  

Recordou, mais uma vez, a sua sugestão de colocação de uma passadeira elevada na Silveira, dado 

que aquele arruamento tem um grande movimento automóvel e que, apesar de ter a indicação de 

limite de velocidade, as viaturas circulam a grande velocidade, o que representa um grande perigo 

para os peões. ...................................................................................................................................  

A Vereadora Laura Pires informou que na próxima segunda-feira terá lugar a atividade “Vereadores 

de Palmo e Meio”, incluída nas Atividades de Enriquecimento Curricular dos Alunos do 1.º Ciclo da 

rede pública. ......................................................................................................................................  

O Vice-Presidente da Câmara, convidou todos a estarem presentes na referida atividade. .................  

Relativamente à passadeira elevada na Silveira, relembrou que no atual Mandato apenas uma 

passadeira foi instalada, no âmbito da requalificação do Largo junto ao IEC, relembrando que a 

AdRA irá efetuar uma intervenção na Silveira, tendo o projeto já sido apresentado e o qual está a 

sofrer algumas melhorias, pelo que, na sua opinião não se deve avançar de imediato com a 

construção da passadeira elevada. .....................................................................................................  

Em relação ao Lazer IV, informou que os materiais aplicados são os constantes do projeto inicial, 

não tendo conhecimento de quaisquer quedas, estando ainda prevista a colocação de seis árvores, 

quatro bancos e seis papeleiras. .........................................................................................................  

No que respeita à sugestão do Vereador Henrique Tomás, relativamente à orientação de trânsito 

que dá acesso à Santa Casa da Misericórdia, referiu que o mesmo está materializado no local, 

provisoriamente, para poderem ser efetuadas as necessárias correções, antes de se avançar para 
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uma solução definitiva, relembrando que naquele local passam autocarros em direção à Escola 

C+S, não sendo muito fácil encontrar uma solução. ..........................................................................  

Em relação à Rua das Azenhas, relembrou que a Câmara Municipal protocolou com as Juntas de 

Freguesia a limpeza das Valetas, competindo às mesmas procederem em conformidade. .................  

No que respeita à Revisão do PDM, informou ter decorrido no dia 27 de maio uma reunião da 

CNREN, estando a finalizar-se o Mapa de Ruído, Mapa de Avaliação Ambiental Estratégica e o 

Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios.....................................................................  

Relativamente ao Programa RAMPA, que teve a adesão do Município de Oliveira do Bairro, 

informou ter havido a deslocação de cinco Técnicos à Cidade de Pontevedra para observar as boas 

práticas urbanas, tendo em atenção que aquele Município recebeu, no âmbito das acessibilidades 

urbanas, um prémio europeu. ............................................................................................................  

Deu ainda a conhecer que, no próximo sábado irão ser entregues os prémios no âmbito de uma 

atividade escolar e inauguração da respetiva exposição na Sala de Exposições dos Paços do 

Concelho. ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

PONTO 2 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO SECRETÁRIO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA – 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS CAMADAS JOVENS. ...........................................................................  

Não tomaram parte na discussão e votação do presente assunto, os Vereadores que se declararam 

impedidos nos termos e ao abrigo do n.º 4 do art.º 24.º do Código do Procedimento Administrativo 

declaração de impedimento aquelas que foram aceites pelo Vice-Presidente da Câmara. ................  

Por esse facto, relativamente à atribuição do subsídio ao Oliveira do Bairro Sport Clube, não 

participaram na discussão e votação os Vereadores Carlos Ferreira e Henrique Tomás; ......................  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Vice-Presidente da Câmara a fim de expor o 

assunto e os Vereadores Amílcar Mota, Lília Águas e Henrique Tomás. .............................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, atribuir os subsídios às camadas 

jovens a cada uma das Associações do Concelho e no montante constante da Informação do 

Secretário do Vice-Presidente da Câmara, datada de 27 de maio de 2013.........................................  

 ..........................................................................................................................................................  

PONTO 3 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 7/2013 APRESENTADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA – 

OFÍCIOS DAS JUNTAS DE FREGUESIA DE BUSTOS, MAMARROSA E TROVISCAL – PEDIDO DE APOIO 

PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. ..............................................................................................  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Vice-Presidente da Câmara a fim de expor o 

assunto e o Vereador Henrique Tomás. ..............................................................................................  
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ao abrigo do disposto na alínea 

b) do n.º 6 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro com as alterações introduzidas pela 

Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, atribuir, um apoio financeiro no valor de 1.537,50 € (mil 

quinhentos e trinta e sete euros e cinquenta cêntimos), a cada uma das Juntas de Freguesia 

(Bustos, Mamarrosa e Troviscal), para pagamento de honorários referente a Providência Cautelar a 

interpor em matéria de Reorganização Administrativa do Território, promovendo-se a devida 

publicitação em Boletim Municipal. ...................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

PONTO 4 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA APRESENTADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA – ABERTURA 

DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA A CARREIRA DE TÉCNICO SUPERIOR COM LICENCIATURA 

EM DIREITO. ......................................................................................................................................  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Vice-Presidente da Câmara a fim de expor o 

assunto e os Vereadores Amílcar Mota e Carlos Ferreira. ...................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, o seguinte: ...................................  

1.º - Autorizar a abertura de procedimento concursal, para constituição de relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado, para preenchimento de um posto de trabalho previsto 

e não ocupado no mapa de pessoal de 2013, com licenciatura em Direito. .......................................  

2.º - O procedimento concursal seja aberto apenas a candidatos que sejam titulares de relação 

jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida e cumpram os 

requisitos gerais de admissão definidos no artigo 8.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro. ........  

3.º - Caracterização do posto de trabalho: Exerce com autonomia e responsabilidade funções de 

estudo, conceção e adaptação de métodos e processos científico-técnicos, inerentes à respetiva 

licenciatura, inseridos, nomeadamente, nos seguintes domínios de atividade: Realiza estudos e 

outros trabalhos de natureza jurídica conducentes à definição e concretização das políticas do 

município; elabora pareceres e informações sobre a interpretação e aplicação da legislação, bem 

como normas e regulamentos internos; recolhe, trata e difunde legislação, jurisprudência, doutrina 

e outra informação necessária ao serviço em que está integrado; pode ser incumbido de coordenar 

e superintender na atividade de outros profissionais e, bem assim, de acompanhar processos 

judiciais. .............................................................................................................................................  

4.º - O procedimento concursal seja válido para o recrutamento do preenchimento do posto de 

trabalho a ocupar e para os efeitos do previsto no n.º 2 do artigo 40.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22 de Janeiro, na sua atual redação. .............................................................................................  

5.º - O Júri seja constituído por: .........................................................................................................  
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Presidente – Andreia Cristina Oliveira Pereira, Chefe de Divisão .........................................................  

Vogais efetivos: Joana Raquel Ferreira Vidal Pires e Isabel Cristina Neves Simões, Técnicas Superiores 

Vogais suplentes: Rui Jorge Fernandes de Morais, Chefe de Divisão e Fátima Rosário Jacinto Vieira 

de Carvalho, Técnica Superior. ...........................................................................................................  

6 - Nas faltas e impedimentos do Presidente do Júri, o mesmo seja substituído pelo 1º Vogal 

efetivo. ..............................................................................................................................................  

7- Ao Júri compete assegurar a tramitação do procedimento concursal, desde a sua designação até 

à elaboração da lista de ordenação final, mesmo quando realizado por entidade especializada na 

aplicação dos métodos de seleção. ....................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

PONTO 5 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE GESTÃO URBANÍSTICA E OBRAS 

MUNICIPAIS – CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E EDUCAÇÃO PRÉ-

ESCOLAR DE VILA VERDE – APROVAÇÃO DA 5.ª REVISÃO DE PREÇOS NO VALOR DE 502,60 €. .....  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Vice-Presidente da Câmara a fim de expor o 

assunto. .............................................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a Revisão de Preços da 

Empreitada de “Construção da Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Educação Pré-Escolar de Vila 

Verde”, adjudicada ao Consórcio constituído pelas firmas Joaquim Fernandes Marques & Filho, Lda. 

e Argoconstrutora – Construção Civil, Lda., no valor de 502,60 € (quinhentos e dois euros e 

sessenta cêntimos) acrescido de IVA, à taxa legal em vigor. ...............................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

PONTO 6 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE GESTÃO URBANÍSTICA E OBRAS 

MUNICIPAIS – APROVAÇÃO DA CONTA FINAL DA EMPREITADA “CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO 

1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DE VILA VERDE”. ................................  

EMPRESA ADJUDICATÁRIA: ................................... JOAQUIM FERNANDES MARQUES & FILHOS, S.A. 

 .......................................................................... ARGOCONSTRUTORA – CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA. 

VALOR DE ADJUDICAÇÃO:  ............................................................................. 2.202.670,69 € + IVA 

TOTAL DE TRABALHOS A MAIS EXECUTADOS: .................................................. 211.605,77 € + IVA 

TRABALHOS A MENOS DO CONTRATO: ............................................................... 96.644,56 € + IVA 

REVISÃO DE PREÇOS:  .......................................................................................... 53.300,34 € + IVA 

CUSTO FINAL DA OBRA:  ................................................................................. 2.370.932,24 € + IVA 

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Vice-Presidente da Câmara a fim de expor o 

assunto e o Vereador Henrique Tomás. ..............................................................................................  
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a Conta Final da 

Empreitada “Construção da Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Educação Pré-Escolar de Vila 

Verde”. .............................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

PONTO 7 – PROCESSO DE OBRAS N.º 54G/11 DE MANUEL ANTÓNIO FERREIRA DA CONCEIÇÃO – 

DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DA LICENÇA DE LOTEAMENTO, OBRA SITA NA RUA ENG.º 

MÁRIO PATO - PASSADOURO, FREGUESIA DO TROVISCAL. ..............................................................  

Por se declarar impedido, o Vereador Carlos Ferreira, nos termos e ao abrigo do n.º 4 do art.º 24.º 

do Código do Procedimento Administrativo, não participou na discussão nem na votação do 

presente assunto da Ordem de Trabalhos, declaração de impedimento aquela que foi aceite pelo 

Vice-Presidente da Câmara. .............................................................................................................  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Vice-Presidente da Câmara a fim de expor o 

assunto. .............................................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal, deliberou por unanimidade, declarar a caducidade da Licença 

de Loteamento, referente ao Processo de Obras n.º 54G/11, em nome de Manuel António Ferreira 

da Conceição e outros, obra sita na Rua Eng.º Mário Pato - Passadouro, Freguesia do Troviscal. ......  

 ..........................................................................................................................................................  

PONTO 8 – INFORMAÇÃO TÉCNICA PRESTADA PELA DIVISÃO DOS SERVIÇOS URBANOS – 

ORÇAMENTO PARA MATERIAL A APLICAR PELA SR.ª ISABEL FERREIRA DA CRUZ NA EXECUÇÃO 

DE PASSEIO E ESTACIONAMENTO NA RUA DO SOBREIRO, 36, FREGUESIA DE BUSTOS. ...................  

Por se declarar impedida, a Vereadora Marisa Ferreira, nos termos e ao abrigo do n.º 4 do art.º 24.º 

do Código do Procedimento Administrativo, não participou na discussão nem na votação do 

presente assunto da Ordem de Trabalhos, declaração de impedimento aquela que foi aceite pelo 

Vice-Presidente da Câmara. .............................................................................................................  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Vereador Carlos Ferreira a fim de expor o assunto, 

o Vice-Presidente da Câmara e o Vereador Henrique Tomás. .............................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, fornecer os materiais para a 

construção de passeio, nos termos e com os fundamentos constantes da informação técnica de 22 

de maio de 2013, da Divisão dos Serviços Urbanos, que aqui se dá por integralmente reproduzida 

para todos os efeitos legais. ...............................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

PONTO 9 – E-MAIL DO NÚCLEO DA LIGA DOS COMBATENTES DE OLIVEIRA DO BAIRRO, A 

SOLICITAR A CEDÊNCIA DO SALÃO NOBRE DOS “PAÇOS DO CONCELHO” NO DIA 15 DE JUNHO 
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DE 2013 PARA EFEITOS DE APRESENTAÇÃO DO LIVRO “O TARRAFO”. ............................................  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Vice-Presidente da Câmara a fim de expor o 

assunto e a Vereadora Laura Pires. .....................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a cedência gratuita do 

Salão Nobre dos “Paços do Concelho” ao Núcleo da Liga dos Combatentes de Oliveira do Bairro, 

no dia 15 de junho de 2013. .............................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

PONTO 10 – E-MAIL DO PROJETO “ESCUTAR OS SILÊNCIOS”, A SOLICITAR A CEDÊNCIA DO 

AUDITÓRIO DO “ESPAÇO INOVAÇÃO” NO DIA 4 DE JUNHO, 20 E 24 DE SETEMBRO DE 2013 

PARA EFEITOS DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO E AÇÕES DE FORMAÇÃO. ...............  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Vice-Presidente da Câmara a fim de expor o 

assunto. .............................................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a cedência gratuita do 

Auditório do “Espaço Inovação” ao Projeto “Escutar os Silêncios”, na pessoa de Helena Pais 

Mamede, nos dias 4 de junho, 20 e 24 de setembro de 2013. ..........................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

PONTO 11 – OFÍCIO DA PARÓQUIA DE SÃO SIMÃO DE OIÃ, A SOLICITAR A CEDÊNCIA DO 

“ESPAÇO INOVAÇÃO” NO DIA 2 DE JUNHO DE 2013 PARA EFEITOS DE REALIZAÇÃO DA 

CELEBRAÇÃO ARCIPRESTAL DA EUCARISTIA. ...................................................................................  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Vice-Presidente da Câmara a fim de expor o 

assunto. .............................................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a cedência gratuita do 

“Espaço Inovação” à Paróquia de São Simão de Oiã, no dia 2 de junho de 2013, com vista à 

“Celebração Arciprestal da Eucaristia”. ..............................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

PONTO 12 – PROPOSTA DA VEREADORA DO PELOURO – POLÍTICAS MUNICIPAIS A IMPLEMENTAR 

NO ANO LETIVO 2013/2014. .............................................................................................................  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos a Vereadora Laura Pires a fim de expor o assunto, o 

Vice-Presidente da Câmara e os Vereadores Carlos Ferreira, Lília Águas e Henrique Tomás. ..............  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a Proposta da Vereadora 

do Pelouro, datada de 27 de maio de 2013, com as alterações introduzidas em Reunião de 

Câmara, a qual se dá aqui por reproduzida para todos os efeitos legais. ..........................................  

 .........................................................................................................................................................  
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A D I T A M E N T O 

 

PONTO 1 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE GESTÃO URBANÍSTICA E OBRAS 

MUNICIPAIS – NOVA ALAMEDA DA CIDADE – PROPOSTA DE INTERRUPÇÃO DO SEPARADOR 

CENTRAL NO TROÇO COMPREENDIDO ENTRE O ENTRONCAMENTO COM A RUA CÂNDIDO DOS 

REIS E A ROTUNDA III. .......................................................................................................................  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Vice-Presidente da Câmara a fim de introduzir o 

assunto e os Vereadores Carlos Ferreira, Lília Águas e Henrique Tomás. ...........................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a Proposta contida na 

Informação prestada pela Unidade de Gestão Urbanística e Obras Municipais, datada de 30 de 

maio de 2013, que aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os efeitos legais, nos 

exatos termos exarados......................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

PONTO 2 – OFÍCIO DA ADREP – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA RECREATIVA E EDUCATIVA DA 

PALHAÇA – PEDIDO DE ROLOS DE PROTEÇÃO..................................................................................  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Vice-Presidente da Câmara a fim de introduzir o 

assunto. ............................................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a cedência gratuita dos 

rolos de proteção do piso do pavilhão municipal, à ADREP – Associação Desportiva Recreativa e 

Educativa da Palhaça, de 14 a 16 e 28 a 30 de junho e 26 a 30 de julho. ..........................................  

 ..........................................................................................................................................................  

PONTO 3 – OFÍCIO DA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

OLIVEIRA DO BAIRRO – PROPOSTA PARA NEGOCIAÇÃO DE LENHA. ................................................  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Vice-Presidente da Câmara a fim de introduzir o 

assunto. ............................................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, ceder gratuitamente os pinheiros 

caídos no pinhal junto ao Parque Desportivo de Oliveira do Bairro e propriedade do Município, à 

Associação Humanitária dos Bombeiros de Oliveira do Bairro, cujo valor estimado é de 500,00 € 

(quinhentos euros). ............................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

PONTO 4 – PROCESSO DE OBRAS N.º 1850G/05 DA SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES JUFEMA, LDA. 

– RECEÇÃO DEFINITIVA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO REFERENTES A OBRA SITA NA RUA DOS 
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CARREGAIS, FREGUESIA DA PALHAÇA. ............................................................................................  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Vereador Carlos Ferreira a fim de introduzir o 

assunto. ..............................................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: Face ao exarado no Auto de Vistoria de 29 de maio de 2013, a Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade, receber definitivamente as obras de urbanização referentes ao Alvará 

de Loteamento n.º 08/06 e libertar a Garantia Bancária. ....................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

PONTO 5 – E-MAIL DA ACIB – ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DA BAIRRADA, A 

SOLICITAR A CEDÊNCIA DO AUDITÓRIO DO “ESPAÇO INOVAÇÃO” NO DIA 31 DE MAIO DE 2013 

PARA EFEITOS DE REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIA COMEMORATIVA DOS 20 ANOS DA ACIB. ........  

Por se declarar impedida, a Vereadora Lília Águas, nos termos e ao abrigo do n.º 4 do art.º 24.º do 

Código do Procedimento Administrativo, não participou na discussão nem na votação do presente 

assunto da Ordem de Trabalhos, declaração de impedimento aquela que foi aceite pelo Vice-

Presidente da Câmara. .....................................................................................................................  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Vice-Presidente da Câmara a fim de expor o 

assunto. .............................................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a cedência gratuita do 

Auditório do “Espaço Inovação” à ACIB – Associação Comercial e Industrial da Bairrada, no dia 31 

de maio de 2013, para efeitos de realização de uma Conferência Comemorativa dos 20 anos 

daquela Associação. ...........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria referente ao dia 29 

de maio do ano de 2013, o qual acusa os seguintes dados e valores: ................................................  

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS:  ............................................................ 2.224.360 Euros e 41 Cêntimos 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS:  ................................................... 1.052.600 Euros e 40 Cêntimos 

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES:  ....................................................... 3.276.960 Euros e 81 Cêntimos 

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO: Intervieram neste ponto da Ordem de Trabalhos 

os seguintes cidadãos: .....................................................................................................................  

FERNANDO HENRIQUES, residente na Freguesia de Oliveira do Bairro, relativamente ao ajustamento 

do piso junto às tampas de saneamento na Rua N.ª Sr.ª da Saúde, Rua N.ª Sr.ª das Candeias e Rua 
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5 de Outubro em Oliveira do Bairro, informou que apenas foi reparado na Rua N.ª Sr.ª da Saúde e 

Rua 5 de Outubro, urgindo reparar o restante. ................................................................................  

No que respeita ao rebaixamento efetuado junto ao Quartel da GNR confessou ter algumas 

dúvidas, tendo ficado com a impressão que o mesmo ficará demasiado elevado e 

consequentemente poderão, no futuro, ocorrer danos no passeio. .................................................  

O VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA, referiu desconhecer o motivo pela qual não foi reparado o piso 

junto às tampas de saneamento nas ruas mencionadas, pelo que irá procurar saber junto da AdRA, 

a razão pela qual não foram efetuadas. ..............................................................................................  

Em relação ao rebaixamento efetuado, espera que efetivamente o trabalho tenha sido bem 

realizado, sendo certo que não se trata de permitir a inversão de marcha, mas antes, para permitir 

a saída de viaturas em emergência por parte da GNR, quando pretendem virar para sul. ...................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

APROVAÇÃO DA ATA: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, nos termos do n.º 1 e do 

n.º 2 do art.º 92.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 

5-A/2002, de 11 de Janeiro, aprovar a presente Ata. .........................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

Nada mais havendo a tratar, o Vice-Presidente da Câmara Municipal declarou encerrada a reunião, 

eram dezoito horas, da qual se lavrou a presente Ata, que depois de lida e aprovada vai ser 

assinada por todos os presentes acima referidos e por mim, José Miguel Cardoso Duarte, 

Coordenador Técnico, que a redigi. ...................................................................................................  

 

______________________________________ 

JOAQUIM MANUEL SANTOS ALVES DE JESUS 

 

 

 

_______________________________________ 

LAURA SOFIA AIRES FERREIRA PIRES 

 

 

 

_______________________________ 

CARLOS MANUEL FERREIRA FERREIRA 
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________________________________ 

AMÍLCAR ANTÓNIO EUSÉBIO MOTA 

 

 

 

__________________________ 

MARISA DA CUNHA FERREIRA 

 

 

 

_________________________________________ 

LÍLIA ANA DA CRUZ OLIVEIRA MARTINS ÁGUAS 

 

 

 

_________________________ 

HENRIQUE SANTIAGO TOMÁS 

 

 

 

______________________________ 

JOSÉ MIGUEL CARDOSO DUARTE 

 


