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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO, REALIZADA NO DIA 29 DE AGOSTO 

DE 2013.  ......................................................  

 

Aos vinte e nove dias do mês de agosto de dois mil e treze, no Polo Escolar do Troviscal, sito na 

Freguesia do Troviscal, realizou-se pelas catorze horas e trinta minutos, sob a Presidência do 

Presidente da Câmara Mário João Ferreira da Silva Oliveira, com a participação do Vice-Presidente 

da Câmara, Joaquim Manuel Santos Alves de Jesus e dos Vereadores Laura Sofia Aires Ferreira 

Pires, Carlos Manuel Ferreira Ferreira, Jorge Ferreira Pato, 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 e de 27 de junho de 2013. ..........................................  

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

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

ADITAMENTO DE PONTOS EXTRA À ORDEM DO DIA DA REUNIÃO ...................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, reconhecer a urgência na 

introdução dos pontos do aditamento na Ordem de Trabalhos da presente Reunião de Câmara, nos 

termos das disposições conjugadas dos art.º 19.º do Código de Procedimento Administrativo, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 424/91 de 15 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 

31 de Janeiro e art.º 83.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, alterado pela Lei n.º 5-A/2002 de 

11 de Janeiro. ...................................................................................................................................  

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

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

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Presidente da Câmara e os Vereadores Carlos 

Ferreira, Jorge Pato, Lília Águas e Henrique Tomás. ...........................................................................  

O Presidente da Câmara, deu nota dos investimentos efetuados nos últimos oito anos na freguesia 

do Troviscal, designadamente ao nível de empreitadas, aquisições de terrenos e apoios as 

Associações da Freguesia, no montante global de cerca de seis milhões de euros, com sentido de 

equidade e justiça, proporcionando modernidade, conforto na área da cultura e da educação. ........  

Fez referência à chegada de uma das Etapas da Volta a Portugal em Bicicleta, que teve uma forte 
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moldura humana na cidade de Oliveira do Bairro e no percurso pelas Freguesias do Concelho, 

muito entusiasta e alegre, que presenciou igualmente o espetáculo que antecedeu o dia de 

descanso e que integrou aquele evento. ............................................................................................  

Convidou todos a estarem presentes na próxima edição dos Jogos sem Fronteiras que se irá realizar 

no próximo fim-de-semana. ...............................................................................................................  

Informou que, dada a proximidade do novo Polo Escolar do Troviscal, à Escola de Artes, o espaço 

onde decorre a presente reunião, pelas suas caraterísticas, tem sido utilizado para o ensino da 

Música por parte daquela entidade. ...................................................................................................  

Agradeceu aos Bombeiros em geral e aos Bombeiros de Oliveira do Bairro em particular, pelo 

trabalho desenvolvido em prol das terras e das gentes e pela coragem que revelam no combate aos 

incêndios, pagando muitas das vezes com a própria vida. ..................................................................  

O Vereador Henrique Tomás, reportando-se aos fogos que assolam o país, lamentou a morte de 4 

bombeiros, propondo um Voto de Pesar pelo falecimento dos mesmos. ...........................................  

No que respeita à limpeza de terrenos, questionou se existem mecanismos legais para que os 

proprietários sejam obrigados a proceder àquela limpeza, quer em zonas urbanas, quer em zonas 

rurais. ................................................................................................................................................  

Em relação ao Parque da Seara, foram retirados os equipamentos infantis que teriam algum perigo 

para as crianças, contudo, o bar ali existente já se encontra bastante degradado, bem como o palco 

ali existente e porque é um parque bastante frequentado, merecia um olhar mais atento e não ser 

votado ao abandono..........................................................................................................................  

O Presidente da Câmara informou que relativamente ao Voto de Pesar e sem contrariar aquilo que 

é a pretensão do Vereador Henrique Tomás, disse que tal voto esteve presente na sua intervenção, 

que todos os presentes certamente subscrevem, sem necessidade de submeter à votação. ...............  

O Vereador Jorge Pato referiu estar bastante agradado pelo facto de a reunião estar a ser realizada 

na Freguesia do Troviscal, tendo no entanto referido que a mesma deveria ter sido mais divulgada 

para que a população viesse assistir. ..................................................................................................  

Relativamente ao investimento realizado na Freguesia do Troviscal nos últimos oito anos, relembrou 

o projeto de construção de um auditório na Escola de Artes e que o Presidente da Câmara quando 

tomou posse colocou de lado. ...........................................................................................................  

Acrescentou que a Freguesia do Troviscal é a única que não possui um Parque Infantil. ....................  

Reportando-se à realização do “Dia do Idoso”, lamentou o facto de aquela data ser comemorada 

antecipadamente, no dia 22 de setembro, com a visita à Quinta da Malafaia, considerando tal 

antecipação lamentável e eticamente reprovável, dado poder ter um cariz eleitoral. ..........................  
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Por esse facto, propôs que aquela atividade fosse realizada no dia 1 de outubro, que é o dia em 

que se comemora internacionalmente o “Dia do Idoso”. ...................................................................  

A Vereadora Lília Águas, procurou saber o ponto de situação relativamente à antena que se 

encontra instalada junto ao Polo Escolar de Vila Verde. .....................................................................  

O Presidente da Câmara informou estar a ser cumprido o que foi tratado com a Associação de Pais 

e a empresa de Telecomunicações de acordo com o licenciamento, estando já a decorrer as obras 

para a sua instalação que se prevê iniciar na próxima semana, à qual se seguirá o desmantelamento 

da antena existente. ...........................................................................................................................  

Relembrou que há quatro anos a comemoração do “Dia do Idoso” decorreu igualmente no período 

de campanha eleitoral. Dado que se previa que as eleições se fossem realizar em outubro, 

procurou-se antecipar aquela comemoração, sendo que a decisão de realização daquele evento é 

divulgada com um ano de antecedência. ...........................................................................................  

Em relação ao Parque Infantil e ao Auditório, disse manter tudo o que já antes referiu, 

designadamente que o próximo Parque Infantil será construído na Freguesia do Troviscal, tendo o 

Presidente da Junta conhecimento disso mesmo, tendo o mesmo solicitado a alteração do local 

inicialmente identificado, zona central da freguesia, propondo a zona junto ao novo Parque de 

Merendas. Mais disse ter já solicitado ao Presidente da Junta documentação para que a Câmara 

Municipal tivesse conhecimento do local exato de implantação do Parque Infantil, para que iniciasse 

a impermeabilização do terreno, não tendo a mesma ainda sido entregue. .......................................  

No que respeita ao auditório, referiu que está prestes a ser concluído o “Quartel das Artes “ em 

Oliveira do Bairro, com todas as condições para o seu bom uso, designadamente pela Escola de 

Artes. .................................................................................................................................................  

Recordou que o local de realização das reuniões de Câmara foi divulgado conforme a Lei estipula, 

competindo a todos fazer igualmente essa mesma divulgação. .........................................................  

No que respeita ao Parque da Seara, informou já ter disponibilizado os serviços da Autarquia, para 

que aquele espaço tivesse melhores condições. .................................................................................  

O Vereador Jorge Pato entregou ao Presidente da Câmara a Proposta escrita, relativa à alteração da 

data de comemoração do “Dia do Idoso”..........................................................................................  

O Vereador Carlos Ferreira, no que respeita à limpeza de terreno informou que sabendo-se quem é 

o proprietário do terreno, a Autarquia notifica-o para limpar sob pena de a limpeza ser efetuada 

coercivamente pela Câmara Municipal, a expensas do proprietário. ..................................................  

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

PONTO 2 – PROPOSTA APRESENTADA PELA UNIDADE DO CONHECIMENTO E COESÃO SOCIAL – 
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PARCERIA COM EPIS-EMPRESÁRIOS PARA A INCLUSÃO SOCIAL – PROJETO “MEDIADORES PARA 

O SUCESSO ESCOLAR” – METODOLOGIA A IMPLEMENTAR NO GABINETE DE APOIO AO ALUNO. ..  

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, subscrever a Proposta 

apresentada pela Unidade do Conhecimento e Coesão Social, de adesão à EPIS – Projeto 

“Mediadores para o Sucesso Escolar” datada de 9 de agosto de 2013, que aqui se dá por 

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

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

PONTO 3 – INFORMAÇÃO N.º 159/2013 PRESTADA PELA UNIDADE DO CONHECIMENTO E 

COESÃO SOCIAL – APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESPAÇO MUDANÇA PARA 2013 NO 

ÂMBITO DO PROTOCOLO ENTRE A AUTARQUIA E A SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE OLIVEIRA 

DO BAIRRO. .......................................................................................................................................  

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

e o Presidente da Câmara. ..................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar o Orçamento do “Espaço 

Mudança” para o ano 2013, que aqui se dá por reproduzido para todos os efeitos legais. ...............  

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

PONTO 4 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO SECRETÁRIO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA – 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO NO MONTANTE DE 1.500,00 € À ASSOCIAÇÃO MENTES 

CONVERGENTES. ...............................................................................................................................  

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir um subsídio no montante 

de 1.500,00 € (mil e quinhentos euros), à Associação Mentes Convergentes, nos termos da 

informação do Secretário do Vice-Presidente da Câmara, datada de 14 de agosto de 2013, que 

aqui se dá por reproduzida para todos os efeitos legais. ....................................................................  

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

PONTO 5 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE ADMINISTRATIVA E JURÍDICA – 

REQUALIFICAÇÃO DA RUA DE SÃO SEBASTIÃO – COMPRA DE PARCELA DE TERRENO COM 79 

M2 DE ÁREA QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO ARTIGO U-2015/OLIVEIRA DO BAIRRO – 

PRORROGAÇÃO DE PRAZO. ..............................................................................................................  

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, proceder ao aditamento ao 

Contrato Promessa de Compra e Venda n.º 100/2012, datado de 28 de dezembro de 2012, com o 

seguinte teor: “nos termos da deliberação do executivo municipal de 29 de agosto de 2013, o 

prazo constante da cláusula terceira, é prorrogado em mais três meses, mantendo-se a obrigação 

da primeira outorgante, em proceder à entrega da procuração até aos quinze dias anteriores ao 

términus do prazo agora convencionado”. ........................................................................................  

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

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

MUNICIPAIS – REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS OBRAS SOCIAIS NA MAMARROSA – CEDÊNCIAS 

7.ª FASE. ............................................................................................................................................  

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, o seguinte: ...................................  

1.º - Aprovar o Mapa de Cedências – 7.ª Fase, bem como as respetivas contrapartidas; ....................  

2.º - Aprovar a Minuta de Contrato, o qual se dá aqui por reproduzido para todos os efeitos legais.  

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

PONTO 7 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E OBRAS 

MUNICIPAIS – EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DE OIÃ NASCENTE” – TRABALHOS A MAIS A PREÇOS CONTRATUAIS E 

A PREÇOS ACORDADOS. ...................................................................................................................  

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

assunto e o Vereador Henrique Tomás. ...............................................................................................  

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

1.º - Aprovar os Trabalhos a Mais a Preços Contratuais e os Trabalhos a Mais a Preços Acordados 

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

Oiã Nascente” adjudicada ao Consórcio constituído pelas firmas Joaquim Fernandes Marques & 

Filhos, Lda. e Argoconstrutora – Construção Civil, Lda., no montante de 30.963,13 € (trinta mil 

novecentos e sessenta e três euros e treze cêntimos) e 14.051,97 € (catorze mil cinquenta e um 

euros e noventa e sete cêntimos) respetivamente, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. ...............  

2.º - Aprovar a Minuta de Contrato, que aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os 

efeitos legais. .....................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  
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PONTO 8 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E OBRAS 

MUNICIPAIS – EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DE OIÃ POENTE” – APROVAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO. .........  

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

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

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

1.º - Autorizar a prorrogação legal do prazo para execução da obra “Construção da Escola do 1.º 

Ciclo do Ensino Básico e Educação Pré-Escolar de Oiã Poente” até 13 de setembro de 2013; ...........  

2.º - Aprovar o novo Plano de Trabalhos e Cronograma Financeiro. .................................................  

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

PONTO 9 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E OBRAS 

MUNICIPAIS – EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DE OIÃ POENTE” – APROVAÇÃO DA 3.ª REVISÃO DE PREÇOS 

PROVISÓRIA. ......................................................................................................................................  

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a 3.ª Revisão de Preços 

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

Escolar de Oiã Poente”, no valor de 5.880,70 € (cinco mil oitocentos e oitenta euros e setenta 

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

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

PONTO 10 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E OBRAS 

MUNICIPAIS – EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DA FEIRA DA PALHAÇA – 2.ª FASE” – 

APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRA. ........................................................  

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar o Plano de Segurança e 

Saúde em Obra da Empreitada de “Construção da Feira da Palhaça – 2.ª Fase”. ...............................  

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

PONTO 11 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E OBRAS 

MUNICIPAIS – ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DE 

OLIVEIRA DO BAIRRO” À FIRMA CIP – CONSTRUÇÕES, S.A., PELA IMPORTÂNCIA DE 895.781,78 € 

+ IVA. ................................................................................................................................................  
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Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Presidente da Câmara a fim de introduzir o 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar as propostas contidas na 

Informação Técnica datada de 22 de agosto de 2013, que aqui se dá por reproduzida para todos os 

efeitos legais e em consequência, adjudicar a empreitada à firma CIP – Construções, S.A., pela 

importância de 895.781,78 € (oitocentos e noventa e cinco mil setecentos e oitenta e um euros e 

setenta e oito cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor; ......................................................  

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

PONTO 12 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E OBRAS 

MUNICIPAIS – ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DA ÁREA DE ACOLHIMENTO 

EMPRESARIAL EM AMBIENTE URBANO – INCUBADORA DE EMPRESAS DE OLIVEIRA DO BAIRRO” À 

FIRMA JOAQUIM FERNANDES MARQUES & FILHO, S.A., PELA IMPORTÂNCIA DE 208.999,99 € + 

IVA. ...................................................................................................................................................  

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

e o Vice-Presidente da Câmara. ..........................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar as propostas contidas na 

Informação Técnica datada de 22 de agosto de 2013, que aqui se dá por reproduzida para todos os 

efeitos legais e em consequência, adjudicar a empreitada à firma Joaquim Fernandes Marques e 

Filho, S.A., pela importância de 208.999,99€ (duzentos e oito mil novecentos e noventa e nove 

euros e noventa e nove cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor; .......................................  

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

PONTO 13 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E OBRAS 

MUNICIPAIS – EMPREITADA “NOVA ALAMEDA DA CIDADE” – APROVAÇÃO DE TRABALHOS A 

MAIS A PREÇOS ACORDADOS E A PREÇOS CONTRATUAIS – 6.º CONTRATO ADICIONAL. ...............  

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

assunto, o Presidente da Câmara e o Vereador Jorge Pato. .................................................................  

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

1.º - Aprovar os Trabalhos a Mais a Preços Acordados e os Trabalhos a Mais a Preços Contratuais 

na Empreitada de “Nova Alameda da Cidade” adjudicada à firma Vítor Almeida & Filhos, S.A., no 

montante de 56.305,93 € (cinquenta e seis mil trezentos e cinco euros e noventa e três cêntimos) e 

142.213,43 € (cento e quarenta e dois mil duzentos e treze euros e quarenta e três cêntimos), 

respetivamente, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. ...................................................................  

2.º - Aprovar a Minuta de Contrato, que aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os 
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efeitos legais. .....................................................................................................................................  

3.º - Aprovar a prorrogação de prazo subjacente a este contrato de trabalhos adicionais, num total 

de 60 dias, de acordo com o n.º 3 do art.º 151 do Decreto-Lei n.º 59/99 de 2 de Março. .................  

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

PONTO 14 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E OBRAS 

MUNICIPAIS – APROVAÇÃO DO LOTEAMENTO NA ZONA CENTRAL DO TROVISCAL - 

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS. ...............................................................................................................  

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

e o Vice-Presidente da Câmara. ..........................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar e licenciar o loteamento 

na Zona Central do Troviscal – Equipamentos Públicos, condicionado à retificação da respetiva área 

de terreno, nos termos do exposto na Informação Técnica n.º 33.2013|DGUOM, datada de 23 de 

agosto de 2013, que aqui se dá por reproduzida para todos os efeitos legais. ...................................  

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

PONTO 15 – OFÍCIO DA JUNTA DE FREGUESIA DO TROVISCAL – CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE 

MERENDAS - PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO....................................................................................  

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

e os Vereadores Jorge Pato e Henrique Tomás. ...................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir o montante de 20.000,00 

€ (vinte mil euros), à Junta de Freguesia do Troviscal, a título de comparticipação financeira para 

construção do Parque de Merendas. ..................................................................................................  

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

PONTO 16 – PROCESSO DE OBRAS N.º 1656G/08 DE CONSTRUÇÕES ARMELIM - UNIPESSOAL, 

LDA., OBRA SITA NA RUA DA VINDIMA – PÓVOA DO FORNO, FREGUESIA DO TROVISCAL – 

RECEÇÃO PROVISÓRIA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO. ...................................................................  

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 24/07/2012, a Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade, receber provisoriamente as obras de urbanização referentes ao Alvará de 

Loteamento n.º 13/08 e libertar a Garantia Bancária até ao montante de 2.827,00 € (dois mil 

oitocentos e vinte e sete euros), sendo que este valor ficará retido como caução e garantia até à 

receção definitiva das obras de urbanização, a qual ocorrerá cinco anos após a data da receção 

provisória. ..........................................................................................................................................  
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 ..........................................................................................................................................................  

PONTO 17 – PROCESSO DE OBRAS N.º 1915G/04 DE ARLINDO SANTOS TAVARES, OBRA SITA NA 

RUA DAS OBRAS SOCIAIS, FREGUESIA DE MAMARROSA – RECEÇÃO DEFINITIVA DAS OBRAS DE 

URBANIZAÇÃO. .................................................................................................................................  

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 1 de agosto de 2013, a Câmara Municipal 

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

de Loteamento n.º 12/05 e libertar a Garantia Bancária. ....................................................................  

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

PONTO 18 – PROCESSO DE OBRAS N.º 21/09 DE ALDA MARIA CARDOSO SANTOS – INTENÇÃO 

DE DECLARAR A CADUCIDADE DA LICENÇA, OBRA SITA EM VILA VERDE, FREGUESIA DE OLIVEIRA 

DO BAIRRO. ......................................................................................................................................  

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal, deliberou por unanimidade, a intenção de declarar a 

caducidade da Licença, referente ao Processo de Obras n.º 21/09, em nome de Alda Maria Cardoso 

Santos, obra sita na Rua da Caneira – Vila Verde, Freguesia de Oliveira do Bairro e proceder aos 

demais atos nos termos exarados na Informação Técnica de 12 de junho de 2013, que aqui se dá 

por reproduzida para todos os efeitos legais. ....................................................................................  

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

PONTO 19 – E-MAIL DA COMISSÃO POLÍTICA CONCELHIA DO CDS/PP DE OLIVEIRA DO BAIRRO, A 

SOLICITAR A CEDÊNCIA DE ESPAÇO NA ESCOLA PRIMÁRIA DA MAMARROSA NO DIA 17 DE 

AGOSTO, PARA EFEITOS DE APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURA AUTÁRQUICA – RATIFICAÇÃO 

DO DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DATADO DE 14 DE AGOSTO DE 2013. .....................  

Por se declararem impedidos, os Vereador Jorge Pato e Lília Águas, nos termos e ao abrigo do n.º 4 

do art.º 24.º do Código do Procedimento Administrativo, não participaram na discussão nem na 

votação do presente assunto da Ordem de Trabalhos, declaração de impedimento aquelas que 

foram aceites pelo Presidente da Câmara. .......................................................................................  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Presidente da Câmara a fim de expor o assunto. .....  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, ratificar o despacho do Presidente 

da Câmara, datado de 14 de agosto de 2013, em que autorizou a cedência gratuita de uma sala da 

Escola Primária da Mamarrosa à Comissão Política Concelhia do CDS/PP, no dia 17 de agosto de 

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

 

A D I T A M E N T O 

 

PONTO 1 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE DESPORTO E JUVENTUDE – HORÁRIO DE 

FUNCIONAMENTO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2013/2014. ...........................................................  

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar o horário de 

funcionamento do Parque Desportivo de Oliveira do Bairro nos exatos termos propostos na 

Informação da Unidade de Desporto e Juventude, datada de 28 de agosto de 2013, que aqui se dá 

por reproduzida para todos os efeitos legais. .....................................................................................  

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

PONTO 2 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA DIVISÃO URBANÍSTICA E OBRAS MUNICIPAIS – 

CONSTRUÇÃO DE TRÊS CAMPOS DE VOLEIBOL DE PRAIA NO IPSB – DECLARAÇÃO DE INTERESSE 

PÚBLICO. ...........................................................................................................................................  

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, declarar de interesse público a 

construção de 3 campos de voleibol de praia, numa área de 1.200 m2, inseridas em solo afeto à 

RAN e REN, em conformidade com os documentos elaborados pelo IPSB – Instituto de Promoção 

Social de Bustos. ................................................................................................................................  

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

PONTO 3 – AUTO DE VISTORIA RELATIVO AO PROCESSO DE OBRAS N.º 107/05 – PARA 

CONHECIMENTO. ..............................................................................................................................  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Presidente da Câmara a fim de expor o assunto. .....  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor constante do Auto de Vistoria 

datado de 4 de junho de 2013, relativo ao Processo de Obras n.º 107/05. ........................................  

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

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

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria referente ao dia 28 

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

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS:  ............................................................... 736.189 Euros e 86 Cêntimos 
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DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS:  ................................................... 1.082.451 Euros e 34 Cêntimos 

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES:  ....................................................... 1.818.641 Euros e 20 Cêntimos 

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

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

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

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

ADELINO CRUZ, Presidente da Junta de Freguesia do Troviscal, agradeceu a comparticipação agora 

dada, relembrando as solicitações já efetuadas relativamente aos terrenos junto ao cemitério. .........  

Mais disse ter sido entregue documentação na Câmara Municipal relativamente ao local de 

construção do Parque de Merendas, tendo o Presidente da Câmara esclarecido de imediato que 

esse mesmo documento não identifica o local de implantação do Parque Infantil. .............................  

MANUEL MARTINS, Presidente da Junta de Freguesia da Palhaça, reportando-se à Volta a Portugal 

em Bicicleta, referiu ter sido uma grande publicidade que se fez do Concelho. .................................  

Confessou estar agradado pelo facto de a obra da Feira da Palhaça estar para se iniciar. ..................  

Relativamente à questão dos incêndios, considerou que se deveria apostar mais na prevenção. ........  

Referiu haver passadeiras que se encontram bastante desgastadas e que necessitam de ser 

repintadas. .........................................................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA, informou que a obra da Feira da Palhaça será iniciada na próxima 

semana, sendo que os acessos terão igualmente uma atenção especial. ............................................  

No que respeita à prevenção dos incêndios, referiu que a prevenção que se faz hoje apenas é 

sentida daqui a dez ou quinze anos, recordando que o apoio que a Autarquia tinha para recrutar 

voluntários para vigilância das florestas foi cortado. ...........................................................................  

No que respeita à remarcação das passadeiras, informou estar em curso um procedimento para o 

efeito. ................................................................................................................................................  

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

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 Presidente da Câmara Municipal declarou encerrada a reunião, eram 

dezasseis horas e cinquenta minutos, 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........................................................................................  
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 ..........................................................................................................................................................  

 

 

______________________________________ 

MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA 

 

 

 

______________________________________ 

JOAQUIM MANUEL SANTOS ALVES DE JESUS 

 

 

_______________________________ 

LAURA SOFIA AIRES FERREIRA PIRES 

 

 

 

________________________________ 

CARLOS MANUEL FERREIRA FERREIRA 

 

 

 

____________________ 

JORGE FERREIRA PATO 

 

 

 

_________________________________________ 

LÍLIA ANA DA CRUZ OLIVEIRA MARTINS ÁGUAS 

 

 

 

_________________________ 

HENRIQUE SANTIAGO TOMÁS 

 

 

 

_____________________________ 

JOSÉ MIGUEL CARDOSO DUARTE 


