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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PRIVADA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO, REALIZADA NO DIA 09 DE JUNHO 

DE 2011.  ....................................................  

 

Aos nove dias do mês de Junho de dois mil e onze, 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 Presidente da Câmara, Mário João Ferreira da Silva Oliveira e 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, Lília Ana da Cruz 

Oliveira Martins Águas e Henrique Santiago Tomás, a reunião ordinária privada 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 Vereador Jorge Diogo Cardoso Mendonça, tendo o mesmo apresentado o 

respectivo pedido de justificação de falta e 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.  ..........................  

A referida falta foi considerada justificada, nos termos e ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 

do art.º 64.º Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. ................................................................................................................  

Esteve presente em substituição Jorge Ferreira Pato. .........................................................................  

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

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

assuntos constantes da respectiva Ordem de Trabalhos, antecipadamente entregue a todos os 

Vereadores.......................................................................................................................................  

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

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 
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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 e o Vice-Presidente da Câmara e os 

Vereadores Laura Pires, Jorge Pato e Henrique Tomás. .....................................................................  

O Vice-Presidente da Câmara, lamentou o facto de ter sido fraca a participação do público, nos 

eventos promovidos no decurso do evento “Viva as Associações” e “Festa da Criança”, mais 

concretamente no que respeita à palestra sobre a Defesa da Floresta e ao Seminário sobre 

Normalização Contabilística. ............................................................................................................  

O Presidente da Câmara disse corroborar a intervenção do Vice-Presidente da Câmara, sendo 

necessário do seu ponto de vista, que as Associações reflictam sobre isto, pois é quase uma 

obrigação sua participar nestas iniciativas. .......................................................................................  

O Vereador Henrique Tomás, reportou-se à Rotunda dos Carris, informando haver bastantes 

queixas relativamente ao acesso à mesma, decorrente da habitação ali existente. ............................  

Mais disse terem caído muito recentemente mais algumas telhas de um edifício na Rua Dr. Alberto 

Tavares de Castro, pelo que urge resolver a questão das habitações degradadas. .............................  

Referiu que importará regularizar igualmente um pequeno troço na Caneira que se encontra 

degradado em resultado das raízes de árvores ali existentes. ............................................................  

Em relação ao evento “Viva as Associações”, referiu que deverá haver uma reflexão relativamente à 

sua organização, sugerindo que aquele evento fosse associado à FIACOBA, procurando-se juntar as 

diferentes Associações do Concelho e Juntas de Freguesia num evento de maior dimensão, o que 

poderia trazer outra dignidade àquele evento e bastante mais visitantes. .........................................  

A Vereadora Laura Pires agradeceu os gestos e manifestações de cuidado que as pessoas foram 

tendo com a sua pessoa e família durante estes últimos meses. .......................................................  

Não tendo tido a oportunidade de intervir politicamente, ficou contudo bastante orgulhosa pelas 

actividades que foram ocorrendo no último ano, considerando que o Concelho de Oliveira do 

Bairro estará concerteza à altura dos demais. ...................................................................................  

Mais disse verificar que novas obras vão começando a surgir em Oliveira do Bairro, nomeadamente 

no que respeita aos novos Pólos Escolares e o Parque dos Pinheiros Mansos e que assinalam um 

novo marco no Concelho. Frisou, ademais, o impacto altamente positivo e que se vê um pouco por 

todo o Concelho. ............................................................................................................................  
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O Vereador Jorge Pato relembrou que há já alguns anos sugeriu na Assembleia Municipal, que 

houvesse uma junção dos eventos tal como agora sugerido pelo Vereador Henrique Tomás, tendo 

sido dito na altura pelo Presidente da Câmara que quem geria os eventos era a Câmara Municipal. .  

O Presidente da Câmara informou que a junção destes dois eventos teve em atenção as datas 

muito próximas de realização das mesmas, não significando que no próximo ano tal venha a 

suceder. ..........................................................................................................................................  

Relembrou que o facto de se levar o “Viva as Associações” para o Espaço Inovação se prendeu com 

o facto de se pretender dar outra dimensão ao evento e dar a conhecer melhor o Espaço Inovação.  

Mais disse que a FIACOBA decorre ao mesmo tempo que a “Feira do Cavalo” e no mesmo espaço 

físico, pelo que considerou não trazer nenhuma mais valia o facto de juntar àquele evento o “Viva 

as Associações”, tanto mais que as Associações também poderão participar na FIACOBA. ...............  

Em relação ao troço da Caneira, relembrou que decorrem obras em muitas frentes, estando 

algumas delas ainda em tratamento interno, não sendo ainda visíveis no terreno. ............................  

Em relação às habitações degradadas, referiu que a Autarquia tem feito alguma pressão no sentido 

de as mesmas serem recuperadas, contudo as mesmas são propriedade particular. ..........................  

Acerca da Rotunda dos Carris, concordou que deverá ser equacionada uma solução, contudo na 

habitação ali existente reside uma pessoa, que segundo ela foi muito maltratada pelo Executivo 

anterior (liderado pelo Dr. Acílio Gala) e por isso não está muito aberta a acordos, não sendo uma 

prioridade para o actual Executivo Municipal. ..................................................................................  

Em relação ao “Viva as Associações” e “Festa da Criança”, agradeceu a todos os elementos que 

trabalharam em ambos os eventos, a sua dedicação e entusiasmo, tendo percepcionado que a 

coincidência dos eventos fez com que ambas beneficiassem mutuamente. ......................................  

Informou ter sido recebido da parte do Dr. Pais do Amaral a informação de que a acção interposta 

pela ex-trabalhadora Fátima Duarte, havia decidido no sentido da reintegração da mesma, pelo que 

serão dados os passos nesse mesmo sentido. ..................................................................................  

Mais informou ter havido uma outra decisão em relação à acção interposta por Ana Paula 

Mendonça, tendo a mesma sido julgada improcedente, sendo dada total razão ao Município de 

Oliveira do Bairro. ...........................................................................................................................  

Informou finalmente ter sido proferido acórdão pelo Tribunal Central Administrativo do Norte, que 

julgou improcedente o recurso interposto pelo STAL. ......................................................................  

 .......................................................................................................................................................  
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PONTO 2 – RECURSO HIERARQUICO INTERPOSTO PELO FUNCIONÁRIO DA AUTARQUIA JOSÉ 

MIGUEL CARDOSO DUARTE, REFERENTE À AVALIAÇÃO DO ANO DE 2010. ....................................  

Por se declararem impedidos, não participaram na discussão nem na votação do presente assunto 

da Ordem de Trabalhos, o Presidente da Câmara, o Vice–Presidente da Câmara e o Vereador Carlos 

Ferreira, nos termos e ao abrigo do n.º 4 do art.º 24.º conjugado com o art.º 44.º, ambos do 

sobredito Código, declarações de impedimento aquelas que foram aceites pela Câmara Municipal. 

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Dr. Fernão Queiroz, Técnico Superior, a fim de 

introduzir o assunto. ........................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: Após análise e discussão do assunto em causa, verificou-se a seguinte votação por 

escrutínio secreto: 2 votos a favor e 2 votos contra. ........................................................................  

Em face deste resultado e de acordo com o previsto no n.º 4 do art.º 90 da Lei n.º 169/99 de 18 de 

Setembro, alterado pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, procedeu-se a nova votação, 

igualmente por escrutínio secreto, onde resultou a aprovação por maioria com 2 votos a favor, um 

voto contra e uma abstenção, deferir o Recurso Hierárquico interposto pelo Funcionário da 

Autarquia José Miguel Cardoso Duarte, decisão esta que confere assim ao Trabalhador recorrente o 

direito de ser revista a sua avaliação ou a ser-lhe atribuída nova avaliação, nos termos do n.º 2 do 

art.º 72.º da Lei 66-B/2007 de 28 de Dezembro. ..............................................................................  

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

Nesta altura ausentaram-se da Sala de Reuniões os Vereadores Jorge Pato e Lília Águas, referindo 

que tinham compromissos inadiáveis. ..............................................................................................  

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

PONTO 3 - RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO E AS 

JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO. .........................................................................................  

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

e os Vereadores Laura Pires e Henrique Tomás. .................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal tomou conhecimento dos Relatórios de Avaliação de Execução 

do Protocolo de Delegação de Competências celebrado entre a Câmara Municipal de Oliveira do 

Bairro e as Juntas de Freguesia do Concelho. ...................................................................................  

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

PONTO 4 – OFÍCIO DO KART CLUBE DE OIÃ – ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DO LOTE C32 DA 

ZONA INDUSTRIAL DE OIÃ. .............................................................................................................  
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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 celebrar um Contrato Promessa 

com o Kart Clube de Oiã – Indústria de Turismo e Hotelaria, Lda., devendo o mesmo prever as 

seguintes cláusulas: .........................................................................................................................  

1.º - O pagamento na outorga do contrato-promessa de um sinal de 10% do valor global do preço 

do lote: ...........................................................................................................................................  

2.º - Que a escritura do Contrato Definitivo de Compra e Venda seja celebrada no dia 30 de 

Setembro de 2011; .........................................................................................................................  

3.º - Em caso de incumprimento do previsto no ponto anterior, por parte do promitente 

comprador, por incapacidade ou indisponibilidade financeira por não ter conseguido um 

empréstimo bancário ou outro, perderá o sinal de 10% e terá de, no prazo de 60 dias seguidos, 

entregar o lote à Câmara Municipal livre de pessoas e bens com vista à sua futura venda a outros 

possíveis interessados. .....................................................................................................................  

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

PONTO 5 - APROVAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 

DESPORTIVO (APOIO NÃO FINANCEIRO). ........................................................................................  

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a Minuta de Contrato-

Programa de Desenvolvimento Desportivo (Apoio Não Financeiro), que aqui se dá por 

integralmente reproduzida para todos os efeitos legais, a utilizar no futuro, no âmbito de apoios 

não financeiros a entidades abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 273/2009 de 1 de Outubro, podendo 

aqueles apoios serem concretizados após a aprovação dos mesmos, com a assinatura do respectivo 

contrato-programa, sendo que esta Minuta-Tipo será já utilizada em apoios anteriormente 

aprovados. ......................................................................................................................................  

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

PONTO 6 - APROVAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 

DESPORTIVO (APOIO FINANCEIRO). .................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a Minuta de Contrato-

Programa de Desenvolvimento Desportivo (Apoio financeiro), que aqui se dá por integralmente 

reproduzida para todos os efeitos legais, a utilizar no futuro, no âmbito de apoios financeiros a 



 
 
 
 
   

Reunião de Câmara de 09.06 ‘11         6|12 
 

entidades abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 273/2009 de 1 de Outubro, podendo aqueles apoios 

serem concretizados após a aprovação dos mesmos, com a assinatura do respectivo contrato-

programa, sendo que esta Minuta-Tipo será já utilizada em apoios anteriormente aprovados. ..........  

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

PONTO 7 - VOTO DE CONGRATULAÇÃO APRESENTADO PELO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO AO GRUPO DESPORTIVO DE ÁGUAS BOAS, OLIVEIRA DO BAIRRO SPORT CLUBE E AO 

ATLETA JOÃO HENRIQUE PATACO TOMÁS. ....................................................................................  

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 um Voto de 

Congratulação: ...............................................................................................................................  

1.º - Como reconhecimento do talento e trabalho desenvolvido pelo oliveirense João Tomás e pela 

notoriedade e prestígio que vem trazendo a Oliveira do Bairro; ........................................................  

2.º - Pela subida do Grupo Desportivo de Águas Boas à 1.ª Divisão Distrital de Futebol;....................  

3.º - Pela subida do Oliveira do Bairro Sport Clube (OBSC) à 2.ª Divisão Nacional de Futebol, clubes 

onde João Tomás iniciou a sua carreira; ...........................................................................................  

4.º - Estender a referida Congratulação a todos os atletas, técnicos e dirigentes que viram, assim, 

coroado de êxito o seu esforço no campo desportivo; ......................................................................  

5.º - Dar conhecimento dos Votos de Congratulação ao Grupo Desportivo de Águas Boas, ao 

Oliveira do Bairro Sport Clube e ao atleta João Tomás. ....................................................................  

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

PONTO 8 – VOTO DE CONGRATULAÇÃO APRESENTADO PELO VEREADOR JORGE MENDONÇA AO 

ATLETA JOÃO HENRIQUE PATACO TOMÁS. ....................................................................................  

DELIBERAÇÃO: Por não se encontrar presente o subscritor da presente Proposta, nem nenhum 

eleito pelo CDS/PP a Câmara Municipal deliberou por unanimidade adiar a discussão e votação do 

presente assunto para próxima Reunião de Câmara. .........................................................................  

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

PONTO 9 – PROPOSTA APRESENTADA PELO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA – AQUISIÇÃO DO 

PRÉDIO RÚSTICO ARTIGO 9.139, SITO NA FREGUESIA E CONCELHO DE OLIVEIRA DO BAIRRO, 

PARA IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS DESPORTIVAS, DE LAZER, ASSOCIATIVAS E OUTRAS, PELO PREÇO 

DE 39.345,00 €...............................................................................................................................  

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar e autorizar a compra do 

prédio inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 9.139, sito na Freguesia e Concelho de Oliveira 

do Bairro, com a área real de 7.869 m2 e a área registada de 4.500 m2, à Sociedade Anónima 

Cerâmicas Castro, S.A., pelo montante de 39.345,00 € (trinta e nove mil trezentos e quarenta e 

cinco euros) ....................................................................................................................................  

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

PONTO 10 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO COORDENADOR DO GABINETE DE APOIO ÀS 

ASSOCIAÇÕES - DESFILE DE MARCHAS POPULARES – ATRIBUIÇÃO DE APOIOS ..............................  

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

os Vereadores Carlos Ferreira e Henrique Tomás. ............................................................................  

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

1.º - Aprovar os apoios às Associações presentes no desfile das Marchas Populares/2011, nos 

exactos termos exarados na Informação prestada pelo Coordenador do Gabinete de Apoio às 

Associações, datada de 06 de Junho de 2011. .................................................................................  

2.º - Aprovar as despesas relativas a som, fogo de artifício e preso, divulgação, lanche das crianças 

das marchas infantis e lembranças, num valor previsível de 7.500,00 € (sete mil e quinhentos 

euros). ............................................................................................................................................  

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

PONTO 11 – PROCESSO DE OBRAS N.º 956G/01 – INTENÇÃO DA DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE 

DO LICENCIAMENTO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 3/02, EM 

NOME DE CASTELBAT – CONSTRUÇÕES, LDA., OBRA SITA NO BARROCO, BAIRRO DO MOGO, 

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 do licenciamento das Obras de Urbanização do Alvará de Loteamento n.º 3/02, relativa 

a obra sita no Barroco, Bairro do Mogo, Freguesia de Oliveira do Bairro, em nome de Castelbat – 

Construções, Lda., de acordo com a alínea c) do n.º 3 do art.º 71.º, após o cumprimento do 

estipulado no n.º 5 (Audiência Prévia do Interessado) do mesmo art.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 

16 de Dezembro. ............................................................................................................................  

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

PONTO 12 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE OBRAS MUNICIPAIS – PARECER PRÉVIO 
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COM VISTA À CELEBRAÇÃO DE UM CONTRATO DE AVENÇA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NO 

ÂMBITO DA DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO PRESIDENTE DA 

CÂMARA DATADO DE 01/06/2011. ................................................................................................  

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 01 de Junho de 2011, em que deu Parecer Favorável à celebração de um 

Contrato de Avença para Aquisição de Serviços no Âmbito da Divisão de Obras Municipais. ............  

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

PONTO 13 – RELATÓRIO DA HASTA PÚBLICA REFERENTE AO PROCEDIMENTO N.º 01/2011 – 

ADJUDICAÇÃO/ARREMATAÇÃO DEFINITIVA DE TRÊS LOTES SITOS NA ZONA INDUSTRIAL DA 

PALHAÇA – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DATADO DE 27/05/2011. 

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 27 de Maio de 2011, em que adjudicou os três lotes sitos na Zona Industrial 

da Palhaça. .....................................................................................................................................  

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

 

A D I T A M E N T O 

 

PONTO 1 – EXECUÇÃO DAS CANDIDATURAS DOS PROJECTOS RUCI – REGIÃO DE AVEIRO – 

ASSINATURA DO CONTRATO DE CONSÓRCIO. ...............................................................................  

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a celebração do Contrato 

de Consórcio no âmbito do Projecto RUCI – Região de Aveiro, a Celebrar entre a CIRA – 

Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro-Baixo Vouga, os Municípios Associados e outras 

entidades. .......................................................................................................................................  

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

PONTO 2 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE PLANEAMENTO, ESTUDOS E PROJECTOS 

– APROVAÇÃO DE RECTIFICAÇÕES DE PROJECTOS DE ESPECIALIDADE DO “PROJECTO DO 

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DO MUSEU DE OLARIA E GRÉS DA BAIRRADA”. ............................  

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, nos termos da Informação da 
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Unidade de Planeamento, Estudos e Projectos, datada de 08 de Junho de 2011, que aqui se dá por 

integralmente reproduzida para todos os efeitos legais, o seguinte: .................................................  

1.º - Aprovar as rectificações ao Projecto de Arquitectura e de Arranjos Exteriores, o Projecto de 

ITED, o Projecto de AVAC, o Projecto de Segurança contra Incêndio, o Plano de Segurança e Saúde, 

o Projecto de Estabilidade, o Projecto da Rede de Abastecimento de Águas, da Rede de Drenagem 

de Águas Residuais e da Rede de Drenagem de Águas Pluviais;........................................................  

2.º - Aprovar o Plano de acessibilidades e o Plano de Gestão de Resíduos de Construção; ................  

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

PONTO 3 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE OBRAS MUNICIPAIS – TRABALHOS A 

MAIS A PREÇOS CONTRATUAIS E A PREÇOS ACORDADOS NA EMPREITADA DE “REABILITAÇÃO 

DO EDIFÍCIO PÚBLICO” NO MONTANTE DE 3.388,93 € E DE 1.953,50 € RESPECTIVAMENTE. .........  

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar os Trabalhos a Mais a 

Preços Contratuais e a Preços Acordados na Empreitada de “Reabilitação do Edifício Público” 

adjudicada à firma AEG – Arada Engenharia e Gestão de Empreitadas, Lda. nos termos e valores 

constantes da Informação da Unidade de Obras Municipais, datada de 06 de Junho de 2011, que 

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

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

PONTO 4 – OFÍCIO DE MARIA LOURES DA GRAÇA MARTINS SANTOS A SOLICITAR CERTIDÃO EM 

COMO A CÂMARA MUNICIPAL NÃO ESTÁ INTERESSADA EM REQUERER OU PROMOVER UMA 

SEGUNDA AVALIAÇÃO E PRESCINDE DO PRAZO DE 30 DIAS PARA RECLAMAR DO VALOR 

PATRIMONIAL TRIBUTÁRIO APURADO NO PRÉDIO ARTIGO URBANO 1604. ....................................  

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, ao abrigo do disposto no n.º 1 do 

artigo 76.º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, não requerer ou promover uma 

segunda avaliação do prédio artigo urbano 1604 da Freguesia de Oiã, pertencente a Maria Lourdes 

da Graça Martins Santos, bem como prescindir do prazo previsto no mesmo articulado legal. ..........  

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

PONTO 5 - INFORMAÇÃO N.º 127/2011 PRESTADA PELA UNIDADE DE EDUCAÇÃO – BOLSAS DE 

ESTUDO – REVISÃO DO VALOR A ATRIBUIR AO BOLSEIRO OSWALDO MIGUEL ESTEVES 

GRANGEIA. .....................................................................................................................................  
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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, proceder à revisão do montante 

atribuído ao Bolseiro Oswaldo Miguel Esteves Grangeia, nos termos e valores constantes da 

Informação n.º 127/2011, datada de 06 de Junho de 2011 e que aqui se dá por integralmente 

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

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

PONTO 6 - PROCESSO DE OBRAS N.º 2534G/09 DE ARMANDO FERREIRA HENRIQUES - 

ALTERAÇÃO AO LOTEAMENTO APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 31/03/2011, OBRA 

SITA NA PÓVOA DA FONTE, LAVANDEIRA, FREGUESIA DE OLIVEIRA DO BAIRRO. ...........................  

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, o Licenciamento do Loteamento 

do Processo de Obras n.º 2534G/09, devendo o requerente realizar e submeter a Comunicação 

Prévia as obras de urbanização, com os respectivos projectos de especialidade referentes ao 

Loteamento. ...................................................................................................................................  

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

PONTO 7 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE OBRAS MUNICIPAIS – PROPOSTA DE 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA A EMPREITADA “CENTRO DE 

DOCUMENTAÇÃO/ESPAÇO SABER – VIVÊNCIAS CONJUGADAS”, PELO PREÇO BASE DE 

400.000,00 €. .................................................................................................................................  

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade proceder à Abertura de Concurso 

Público, referente à Empreitada “Centro de Documentação/Espaço Saber – Vivências Conjugadas”, 

pelo preço base de 400.000,00 € (quatrocentos mil euros) acrescido de IVA, nos termos constantes 

da Informação da Unidade de Obras Municipais datada de 09 de Junho de 2011; ...........................  

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

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

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria referente ao dia 08 

Junho do ano de 2011, o qual acusa os seguintes dados e valores: ..................................................  

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS:  .......................................................... 3.506.822 Euros e 02 Cêntimos 
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DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS:  ..................................................... 899.093 Euros e 35 Cêntimos 

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES:  ..................................................... 4.405.915 Euros e 37 Cêntimos 

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

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

APROVAÇÃO DA ACTA: 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 Acta. ......................................................................  

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

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

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

dezassete horas e vinte minutos, da qual se lavrou a presente Acta, 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. .................................................................................................  

 

______________________________________ 

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 
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__________________________ 

HENRIQUE SANTIAGO TOMÁS 

 
 

_____________________________ 
 

JOSÉ MIGUEL CARDOSO DUARTE 


