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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PRIVADA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO, REALIZADA NO DIA 10 DE 

FEVEREIRO DE 2011.  ...................................  

 

Aos dez dias do mês de Fevereiro 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, Carlos Manuel Ferreira Ferreira, Jorge Diogo Cardoso Mendonça, 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 a Vereadora Laura Sofia Aires Ferreira Pires, tendo a mesma 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 Amílcar António Eusébio Mota. .......................................................  

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

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 Jorge Mendonça e Henrique Tomás. ..............................................................................  

O Vereador Jorge Mendonça, informou que teria de se ausentar temporariamente, tendo em 

atenção o facto de ter uma audiência no Tribunal. ..........................................................................  

Questionou sobre as obras na E.N. 333 consubstanciadas no Protocolo celebrado com as Estradas 

de Portugal e que ainda não foram iniciadas. ..................................................................................  

No que respeita à implementação do saneamento na Rua do Marmeleirinho, recordou que a 

mesma se encontra agora em bom estado de conservação, contudo, com as obras irá ficar 

danificada, daí que considere que aquela infra-estrutura deveria ter sido efectuada antes da 

colocação de um novo tapete no arruamento. .................................................................................  

Referiu que a falta de espaço na Escola de Artes da Bairrada, fez com que algumas aulas sejam 

dadas no Museu de Etnomúsica. .....................................................................................................  

Propôs que fosse equacionada a hipótese de ser implantado um Pólo da Escola de Artes da Bairrada 

na Freguesia de Oiã, o que permitiria uma redução do número de alunos e turmas naquele espaço.  

Disse que o Centro de Documentação não funciona, uma vez que não se encontra digitalizada e 

quem ali for não poderá ter acesso à documentação, lacuna que terá de ser suprida de forma a que 

todos tenham acesso ao espólio presente no Museu de Etnomúsica. ...............................................  

Focou ainda a presença de um aluno da Escola de Artes da Bairrada num programa da SIC, que 

muito dignificou aquela Escola. .......................................................................................................  

Reconheceu o valor do Dr. Luís Cardoso no que respeita à gestão e direcção da Escola de Artes da 

Bairrada e que muito veio trazer àquela instituição. .........................................................................  

Referiu que a estrutura do Gabinete de Apoio Jurídico se encontra algo debilitada, tendo em 

atenção o facto de já ter terminado o Estágio PEPAL, pelo que seria de equacionar aquela situação.  

Referiu ainda o facto de ter havido a publicitação de um Concurso Público no dia 3 de Fevereiro no 

Jornal da Bairrada, quando o prazo terminava precisamente no próprio dia. ....................................  

O Presidente da Câmara, tendo em atenção o facto de o Vereador se ir ausentar, respondeu de 

imediato às suas questões, sendo que relativamente ao Concurso Público, embora compreendendo 

o facto, recordou que o Jornal da Bairrada é um semanário e essas situações poderão ocorrer, 
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contudo a divulgação foi efectuada nomeadamente no site municipal. ............................................  

Referiu que os Serviços Jurídicos são chamados a intervir por diversas vezes, sendo que a Autarquia 

irá continuar a receber estagiários no âmbito do PEPAL, com o intuito de permitir a integração de 

jovens no mercado de trabalho, sendo que internamente existem dois Técnicos Superiores Juristas e 

outras pessoas que embora não sejam juristas, prestam apoio administrativo. ..................................  

Considerou que a Escola de Artes da Bairrada tem tido um percurso muito bom, fruto da gestão da 

Direcção, não tendo nada contra que Oiã possa ter um pólo daquela Escola, mas terá de ser a 

Direcção a tomar essa mesma decisão. ............................................................................................  

No que respeita à falta de espaço, confirmou que efectivamente algumas salas do Museu de 

Etnomúsica, são utilizadas para prossecução de algumas actividades da Escola de Artes. ..................  

Em relação ao saneamento da Rua do Marmeleirinho, referiu que já era pretensão do Executivo 

proceder à execução daquela infra-estrutura, contudo e devido à falta de apoios comunitários, 

somente agora se pôde vir a concretizar. .........................................................................................  

Informou ter recebido uma decisão do Tribunal relativamente a um acidente ocorrido em 2001, 

onde a Autarquia foi condenada a pagar uma indemnização. ..........................................................  

Informou ainda que irá reunir hoje o Conselho Municipal de Segurança. .........................................  

No que respeita aos consumos de energia eléctrica das Escolas de Oliveira do Bairro e comparando 

com o novo Pólo Escolar de Oliveira do Bairro, informou que em 2008 foi gasta uma verba de cerca 

de 9.000,00 € (nove mil euros) e em 2010 de cerca de 14.000,00 € (catorze mil euros). ..................  

Referiu ter tido uma reunião ontem em Lisboa com o Dr. Nuno Moita da Costa, Vogal do Conselho 

Directivo do Instituto de Gestão Financeira e de Infra-estruturas da Justiça, onde se abordou a 

questão da construção do novo Palácio da Justiça, tendo recebido hoje mesmo um e-mail onde era 

dado a conhecer os novos dados relativamente ao procedimento, nomeadamente a adjudicação, 

que foi efectuada em 7 de Dezembro de 2010, adjudicação esta, impugnada por um dos 

concorrentes, sendo que a Minuta de Contrato já foi aprovada em 5 de Janeiro de 2011, após 

prévia apresentação de Garantia Bancária em 27 de Dezembro de 2010. .........................................  

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

A partir deste momento ausentou-se da Reunião, justificadamente, o Vereador Jorge Mendonça. ...  

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

O Vereador Henrique Tomás, questionou se está prevista a colocação de infra-estruturas e um novo 

tapete de alcatrão num dos arruamentos que liga a Póvoa do Forno a Malhapão. ............................  

Questionou qual o ponto de situação da construção do novo Centro de Saúde................................  
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Debruçou-se ainda sobre a questão do aumento do preço das tarifas da água em Oliveira do Bairro. 

Referiu que a Escola Secundária de Oliveira do Bairro tem sido um pouco esquecida pelo Executivo 

Municipal, pelo que, questionou se a Câmara Municipal tem feito alguma pressão no sentido de a 

mesma ser requalificada por parte do Governo, já que, têm sido muitas as Escolas da Região que 

têm sido objecto dessa mesma requalificação. Seguidamente mostrou algumas fotografias tiradas 

do exterior da referida Escola, nomeadamente da zona de estacionamento. ....................................  

Questionou ainda, se a Autarquia tem intenção de solicitar linhas de financiamento do QREN com 

vista à requalificação da Escola Secundária, alertando para o facto que algumas Autarquias estarem 

a aproveitar as verbas do QREN para construir novas Escolas de 2.º e 3.º ciclo e não somente do 1.º 

ciclo como tem sido o caso de Oliveira do Bairro. .............................................................................  

O Presidente da Câmara, referiu que o preço da água, tem em atenção o respeitante ao Protocolo 

que foi celebrado com a AdRA e ao facto de todos os Concelhos aderentes terem o mesmo valor 

num futuro próximo. .......................................................................................................................  

Em relação ao arruamento da Póvoa de Forno, informou que irá ser requalificada, com águas 

pluviais e terá, posteriormente o respectivo asfaltamento. ...............................................................  

No que respeita ao Centro de Saúde, informou que irá ter uma reunião amanhã com o Director da 

Administração Regional de Saúde do Centro, Dr. João Pimentel, e em breve será assinado o 

respectivo Protocolo, de forma a apresentar aquela obra a Concurso, seguindo-se a respectiva 

submissão ao QREN o mais rapidamente possível. ............................................................................  

Em relação à Escola Profissional de Oliveira do Bairro, a alteração dos Estatutos da Fundação 

depende da aprovação da DGDIC, tendo o assunto sido remetido aos Serviços Jurídicos do 

Ministério da Educação e à DREC, referindo ser lamentável não se ter ainda conseguido obter 

resposta por parte do Ministério da Educação. .................................................................................  

Em relação à requalificação do Parque Escolar, referiu ter aberto o prazo para apresentação de 

Candidatura para requalificação das EB 2/3, estando Oliveira do Bairro na linha da frente para se 

candidatar à respectiva comparticipação. .........................................................................................  

No que respeita à Escola Secundária somente poderá ser comparticipada no âmbito da 

requalificação do novo Parque Escolar que é levada a efeito por parte do Governo, contudo, até ao 

momento essa mesma requalificação não abrangeu Oliveira do Bairro, uma vez que o critério 

utilizado tem a ver com o número de alunos e neste caso em concreto, o número de alunos da 

Secundária é inferior aos das restantes escolas secundárias dos Municípios vizinhos. ........................  

O Vice-Presidente da Câmara, referiu que a Rua da Lavoura, que liga a Póvoa do Forno a 
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Malhapão, deve ser objecto de intervenção, primeiro que tudo, por parte dos promotores 

imobiliários, que deverão fazer o que lhes compete no âmbito do processo de loteamento e 

somente depois é que a Autarquia é que deverá fazer a respectiva intervenção. ...............................  

Em relação ao estacionamento da Escola Secundária, referiu existir tout-venant no local, contudo, 

pelo que já se apercebeu, em 90% dos dias da semana, o estacionamento não se encontra 

ocupado, pelo que, considera que efectivamente não deverá ser equacionada a questão de se 

colocar mais quantidade de tout-venant no local. ............................................................................  

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

PONTO 2 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA APRESENTADA PELO VEREADOR DO PELOURO – PROJECTO 

DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DOS 

ESTABELECIMENTOS DE COMÉRCIO E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONCELHO 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 maioria com a abstenção da Vereadora Lília 

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

1.º - Subscrever, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 6 do art.º 64.º e das alíneas a) e e) do n.º 

2, do art.º 53.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 versão final do Projecto de Alteração ao Regulamento dos Horários 

de Funcionamento dos Estabelecimentos de Comércio e de Prestação de Serviços do Concelho de 

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

2.º – Remeter aquele Projecto de Alteração ao Regulamento, cujo teor aqui se dá por integralmente 

reproduzido para todos os efeitos legais, à próxima Sessão da Assembleia Municipal, com vista à 

sua competente aprovação, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 6 do art.º 64.º e da alínea a) 

e e) do n.º 2, do art.º 53.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; ..........................................................................................  

3.º – Após a referida aprovação, promover a sua publicitação nos termos legais. .............................  

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

PONTO 3 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA APRESENTADA PELO VEREADOR DO PELOURO – PROJECTO 

DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO MUNICIPAL DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS REFERENTES À 

EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO. .......................................................................................................  

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por maioria com a abstenção da Vereadora Lília 
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Águas, o seguinte: ..........................................................................................................................  

1.º – Ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 6 do art.º 64.º e da alínea a) e e) do n.º 2, do art.º 

53.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 do disposto no art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, subscrever a versão final do 

Projecto de Alteração ao Regulamento Municipal de Taxas e Outras Receitas referentes à Edificação 

e Urbanização; ................................................................................................................................  

2.º – Remeter aquele Projecto de Alteração ao Regulamento, cujo teor aqui se dá por integralmente 

reproduzido para todos os efeitos legais, à Assembleia Municipal com vista à sua competente 

aprovação, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 6 do art.º 64.º e da alínea a) e e) do n.º 2, do 

art.º 53.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; ...............................................................................................................  

3.º – Após a referida aprovação, promover a sua publicitação nos termos legais. .............................  

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

PONTO 4 - PROPOSTA APRESENTADA PELA UNIDADE DE PLANEAMENTO, ESTUDOS E PROJECTOS 

– ALTERAÇÃO POR ADAPTAÇÃO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO, NA 

SEQUÊNCIA DA ENTRADA EM VIGOR DO PLANO DE PORMENOR PARA A ÁREA ENVOLVENTE 

(SUL) À ZONA INDUSTRIAL DE VILA VERDE. .....................................................................................  

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

1.º – Subscrever a proposta de Alteração por Adaptação do Plano Director Municipal de Oliveira do 

Bairro, na sequência da entrada em vigor do “Plano de Pormenor para a Área Envolvente (Sul) à 

Zona Industrial de Vila Verde”; ........................................................................................................  

2.º – Remeter a proposta e documentos que a acompanham à próxima Sessão da Assembleia 

Municipal agendada para o dia 25 do corrente mês, para efeitos da competente aprovação. ...........  

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

PONTO 5 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA APRESENTADA PELO VEREADOR DO PELOURO – PROJECTO 

DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO MUNICIPAL DE EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO. ......................  

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por maioria, com a abstenção da Vereadora Lília 

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



 
 
 
 
   

Reunião de Câmara de 10.02 ‘11         7|12 
 

1.º – Ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 7 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, e do disposto no 

art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 

26/2010, de 30 de Março, aprovar a versão final do Projecto de Alteração ao Regulamento 

Municipal de Edificação e Urbanização, consubstanciado no Projecto oportunamente colocado à 

discussão pública; ...........................................................................................................................  

2.º – Promover a sua publicação nos termos legais. .........................................................................  

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

PONTO 6 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA - ALTERAÇÃO DA 

IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DE 

OIÃ POENTE. ...................................................................................................................................  

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 maioria, com a abstenção do Vereador Henrique 

Tomás, aprovar a alteração da implantação da Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Educação Pré-

Escolar de Oiã Poente, nos termos da Informação do Vice-Presidente da Câmara datada de 07 de 

Fevereiro de 2011, que aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os efeitos legais. ........  

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

PONTO 7 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA APRESENTADA PELO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA – 

REQUALIFICAÇÃO DA E.N. 235 – NOVA ALAMEDA DA CIDADE - AQUISIÇÃO DE 88M2 DO 

PRÉDIO RÚSTICO ARTIGO 7.637, SITO NA FREGUESIA DE OLIVEIRA DO BAIRRO PARA PASSEIOS E 

ESTACIONAMENTOS, PELO PREÇO TOTAL DE 1.320,00€. ...............................................................  

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 e autorizar a compra de 

uma parcela de terreno com 88 m2 de área do prédio rústico artigo 7.637/Oliveira do Bairro, a 

Maria Alice Pereira Ribeiro Peniche e marido Ernesto Ferreira Peniche, mediante as seguintes 

contrapartidas: ................................................................................................................................  

1.º - Pagamento do montante de 1.320,00 € (mil trezentos e vinte euros); ......................................  

2.º - Executar as contrapartidas provenientes da negociação levada a efeito com os proprietários e 

que constam da Informação/Proposta do Vice-Presidente da Câmara, datada de 04 de Fevereiro de 

2011 e que aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os efeitos legais. ..........................  
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 .......................................................................................................................................................  

PONTO 8 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE ORGÂNICA DE ACÇÃO SOCIAL – CRIAÇÃO 

DO BANCO LOCAL DE PRODUTOS DE APOIO. .................................................................................  

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

1.º - Aprovar o Projecto de Regulamento de Funcionamento do Banco Local de Produtos de Apoio;  

2.º - Submeter a apreciação Pública o Projecto de Regulamento Municipal, nos termos do art.º 118 

do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91 de 15 de 

Novembro, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 6/96 de 31 de Janeiro. ...........................  

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

PONTO 9 – OFÍCIO DO CLUBE ORNITÓFILO DA BEIRA LITORAL, A SOLICITAR A DISPONIBILIZAÇÃO 

DO “ESPAÇO INOVAÇÃO” DE 20 DE OUTUBRO A 5 DE NOVEMBRO DE 2011 PARA EFEITOS DE 

REALIZAÇÃO DA “16.ª EXPOSIÇÃO DE AVES CANORAS E ORNAMENTAIS, EXPO-AVE 2011”. ........  

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” ao Clube Ornitófilo da Beira Litoral, entre os dias 20 de Outubro e 05 de 

Novembro de 2011, para efeitos de realização da 16.ª Exposição de Aves Canoras e Ornamentais, 

Expo-Ave 2011. ..............................................................................................................................  

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

PONTO 10 - E-MAIL DA ACIB – ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DA BAIRRADA, A 

SOLICITAR A DISPONIBILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DO “ESPAÇO INOVAÇÃO” NO DIA 25 DE 

FEVEREIRO DE 2011 PARA EFEITOS DE REALIZAÇÃO DE UM ENCONTRO DE EMPRESÁRIOS, 

SUBORDINADO AO TEMA “PORTUGAL TEM FUTURO – O PAPEL DOS LÍDERES EMPRESARIAIS”. .....  

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 Presidente 

da Câmara. ...................................................................................................................................  

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

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

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



 
 
 
 
   

Reunião de Câmara de 10.02 ‘11         9|12 
 

Auditório do “Espaço Inovação” à ACIB – Associação Comercial e Industrial da Bairrada, no dia 25 

de Fevereiro de 2011, para efeitos de realização de um encontro de empresários subordinado ao 

tema “Portugal tem futuro – O papel dos Líderes empresariais”. .....................................................  

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

PONTO 11 – DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA – CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO 

COORDENADOR DE AVALIAÇÃO – PARA CONHECIMENTO. ...........................................................  

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal tomou conhecimento do Despacho do Presidente da Câmara 

datado de 24 de Janeiro de 2011, referente à Constituição do Conselho Coordenador de 

Avaliação. .......................................................................................................................................  

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

PONTO 12 - E-MAIL DA ACIB – ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DA BAIRRADA, A 

SOLICITAR A DISPONIBILIZAÇÃO DO GABINETE MÉDICO DO “ESPAÇO INOVAÇÃO” NO DIA 10 DE 

FEVEREIRO DE 2011 – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA DATADO 

DE 01 DE FEVEREIRO DE 2011. ........................................................................................................  

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 Presidente 

da Câmara. ...................................................................................................................................  

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, ratificar o Despacho do Vice-

Presidente da Câmara, datado de 01 de Fevereiro de 2011, em que autorizou a cedência gratuita 

do Gabinete Médico do “Espaço Inovação” à ACIB – Associação Comercial e Industrial da Bairrada, 

no dia 10 de Fevereiro de 2011. ......................................................................................................  

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

 

A D I T A M E N T O 

 

PONTO 1 – INFORMAÇÃO TÉCNICA 11.2011/UOP PRESTADA PELA UNIDADE DE 3.º GRAU – 

OBRAS PARTICULARES – PROCESSO DE OBRAS 107/2005. .............................................................  



 
 
 
 
   

Reunião de Câmara de 10.02 ‘11         10|12 
 

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, autorizar a prorrogação do 

período de suspensão do procedimento referente à vistoria ao edifício sito na Av.ª Dr. Abílio Pereira 

Pinto, 44 e 46, por mais 15 dias, nos exactos termos da Informação da Unidade de 3.º Grau – 

Obras Particulares, datada de 10 de Fevereiro de 2011. ...................................................................  

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

PONTO 2 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO CHEFE DE GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA – 

PEDIDO DE 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 URBANO ARTIGO 

P1280 DA FREGUESIA DA MAMARROSA. .......................................................................................  

Por se declarar impedido, o Vereador Amílcar Mota, 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 

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

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 P1280 da Freguesia da Mamarrosa, pertencente a 

Licínio Vieira Cravo, bem como prescindir do prazo previsto no mesmo articulado legal. ..................  

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

PONTO 3 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELO CHEFE DE GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA – 

PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO 

DENOMINADO “SAGITÁRIO BAR”, SITO EM SOBREIRO – BUSTOS. ..................................................  

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar, durante o ano de 2011, 

o Alargamento do Horário do Estabelecimento “Sagitário Bar” até às 03:00, nos dias 12 de 

Fevereiro, 7 de Março, 23 de Abril, 27 de Maio, 11 e 25 de Junho, 23 de Julho, 13 e 27 de Agosto, 

10 de Setembro, 8 e 31 de Outubro, 26 de Novembro, 17, 24, 25 e 31 de Dezembro. ....................  
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 .......................................................................................................................................................  

PONTO 4 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA PRESTADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA – ALIENAÇÃO 

DO LOTE C32, SITO NA RUA DO KARTÓDROMO, ZONA INDUSTRIAL DE OIÃ, À SOCIEDADE KART 

CLUB DE OIÃ, INDÚSTRIA DE TURISMO E HOTELARIA, LDA. ............................................................  

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

1.º - Aprovar e autorizar a proposta de alienação do lote C32, inscrito na matriz predial urbana sob 

o artigo 5.120/Oiã, descrito na Conservatória do Registo Predial de Oliveira do Bairro sob o nº 

9.090, sito na Rua do Kartódromo, Zona Industrial de Oiã, Freguesia de Oiã, composto de terreno 

para construção, com a área de 18.693m2, pelo preço de 443.958,75 € (quatrocentos e quarenta e 

três mil novecentos e cinquenta e oito euros e setenta e cinco cêntimos) à Sociedade Kart Club de 

Oiã, Lda., ou a quem esta designar, desde que, se trate de entidade financeira em conformidade 

com o referido no ponto nº 7 da Informação/Proposta do Presidente da Câmara, datada de 10 de 

Fevereiro de 2011. ..........................................................................................................................  

2.º - Revogar todas as deliberações tomadas pelo executivo municipal, nesta matéria, embora 

somente no que respeita às várias formas de alienação deste prédio, ou de outro(s), donde este 

provenha. .......................................................................................................................................  

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

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria referente ao dia 09 

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

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS:  ............................................................. 630.625 Euros e 69 Cêntimos 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS:  ..................................................... 891.422 Euros e 91 Cêntimos 

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES:  ..................................................... 1.522.048 Euros e 60 Cêntimos 

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

Neste momento regressou o Vereador Jorge Mendonça. .................................................................  

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

APROVAÇÃO DA ACTA: A Câmara Municipal deliberou por maioria com a abstenção do Vereador 

Jorge Mendonça, 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. .................................................................................................................................  

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

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 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 
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JOAQUIM MANUEL SANTOS ALVES DE JESUS 

 
 

_______________________________ 

AMÍLCAR ANTÓNIO EUSÉBIO MOTA 
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CARLOS MANUEL FERREIRA FERREIRA 
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JORGE DIOGO CARDOSO MENDONÇA 
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LÍLIA ANA DA CRUZ OLIVEIRA MARTINS ÁGUAS 

 
 

__________________________ 

HENRIQUE SANTIAGO TOMÁS 

 
 

_____________________________ 

JOSÉ MIGUEL CARDOSO DUARTE 

 


