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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO, REALIZADA NO DIA 24 DE 

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

 

Aos vinte e quatro 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 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. .......................................................  

Não esteve presente a Vereadora Lília Ana da Cruz Oliveira Martins Águas, tendo a mesma 

apresentado o respectivo pedido de justificação de falta, sendo a mesma 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. ...........................  

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

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 ..................................................  
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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 Jorge 

Mendonça e Henrique Tomás: .........................................................................................................  

O Vereador Henrique Tomás questionou se tem havido pressão por parte da Câmara Municipal 

junto das entidades competentes, no sentido do PDM revisto entrar em vigor. ................................  

Questionou há quanto tempo não reúne o Conselho Municipal de Educação, procurando saber 

igualmente se o mesmo foi ouvido relativamente à construção dos novos Centros Escolares. ...........  

Ainda a respeito da temática da Educação, questionou se já tinha sido equacionada a possibilidade 

de se construir um Pólo Escolar que abrangesse os níveis de ensino a nível de 2.º e 3.º ciclo e 

secundário, permitindo, desta forma, uma redução de custos de funcionamento. ............................  

O Vereador Jorge Mendonça, manifestou o seu apreço pelas palavras do Presidente da Câmara no 

editorial do Oliveira Informa, salientando a mudança de opinião relativamente ao património do 

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

Relativamente às notícias que surgiram, de uma eventual dívida dos Municípios à empresa Águas 

de Portugal, questionou se também Oliveira do Bairro está em divida com aquela empresa. .............  

Questionou se já estará quantificado os valores respeitante aos descontos mensais decorrentes dos 

cortes salariais, procurando saber qual o destino daquelas verbas. ...................................................  

Tendo em atenção o facto de Águeda estar a tratar do processo de adesão da Pateira de 

Fermentelos ao Tratado de Zonas Húmidas, considerou que o Município de Oliveira do Bairro 

deveria igualmente participar naquele Projecto. ...............................................................................  

Deu a conhecer a existência de alguns ramos e demais equipamentos localizados em diferentes 

Parques do Concelho e que deverão ser reparados o mais brevemente possível de forma a evitar 

danos maiores. ................................................................................................................................  

Abordou o assunto relativo ao acordo levado a efeito entre a CIRA e a Abimota, referente ao Plano 

de Mobilidade, e que respeita ao uso da bicicleta, lembrando que há dois anos, na Assembleia 
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Municipal, focou um projecto de alunos do IPSB, que pretendiam a implementação do Projecto 

BOB – Bicicletas de Oliveira do Bairro. ..............................................................................................  

Focou o facto de alguns dos atletas do Concelho terem sido reconhecidos como atletas do ano pela 

Câmara Municipal da Mealhada, ao contrário do que sucedeu em Oliveira do Bairro, em que uma 

proposta do mesmo género apresentado pelo CDS/PP foi rejeitada. .................................................  

Referiu que a entrada no Museu de Etnomúsica da Bairrada deveria sofrer algum tipo de 

intervenção, uma vez que, do seu ponto de vista, se encontra algo degradada. ...............................  

Questionou se o Município pretende candidatar a remodelação da Escola Básica Integrada de Oiã e 

do 2.º e 3.º ciclo de Oliveira do Bairro, a fundos do QREN. ...............................................................  

Abordou ainda o prémio atribuído ao Eng.º Dias Cardoso, tal como o prémio Excelência atribuído a 

empresas do Concelho. ...................................................................................................................  

O Presidente da Câmara respondeu que a intervenção do Vereador Henrique Tomás a respeito da 

Educação é extemporânea, relembrando que, há cinco anos, quando tomou posse, o estado das 

Escolas era deplorável, tendo de imediato o Parque Escolar sido objecto de requalificação e 

posteriormente, com a elaboração da Carta Educativa, foi dado início à construção dos novos Pólos 

Escolares. ........................................................................................................................................  

No que respeita à requalificação da Escola Básica Integrada de Oiã e Secundária de Oliveira do 

Bairro, recordou a explicação dada na última Reunião de Câmara a este respeito, nomeadamente o 

facto de as requalificações das Escolas Secundárias a nível Nacional serem da responsabilidade do 

Governo e terem como critério para a respectiva beneficiação, o número de alunos. ........................  

A respeito da Revisão do PDM, referiu que os prazos dependem de instituições tuteladas pelo 

Governo, designadamente a CCDR e que a Autarquia tudo tem feito no sentido de pressionar as 

entidades competentes, no sentido de ver publicado o documento. .................................................  

Informou que o Conselho Municipal de Educação está activo, sendo que os aspectos relacionados 

com aquela temática, enquanto a Vereador Laura Pires estiver ausente, são tratados directamente 

por si. .............................................................................................................................................  

Referiu não ter mudado de ideias relativamente à antiga Casa de Câmara e Cadeia de Oliveira do 

Bairro. .............................................................................................................................................  

Quanto ao conteúdo do Boletim Municipal, disse que o mesmo é determinado pelo Executivo 

Municipal em funções. ....................................................................................................................  

Informou que a Câmara Municipal não é devedora da empresa Águas de Portugal, mas antes 

credora. ..........................................................................................................................................  
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Referiu que a verba que é descontada aos funcionários da Autarquia, decorrente dos cortes 

salariais, será para suprir parte do corte nas verbas que foi efectuada pelo Governo relativamente à 

transferência de verbas para a Autarquia. ........................................................................................  

Recordou que está a ser posto em prática o Projecto de Requalificação do Parque do Carreiro 

Velho, que se encontra enquadrado na Pateira de Fermentelos. .......................................................  

Relativamente ao uso da bicicleta, recordou que a CIRA comparticipa o Grande Prémio Abimota, 

estando ainda previsto a criação de rodovias que permitam a utilização de bicicletas. ......................  

Reconheceu que existem muitas personalidades do Concelho que se distinguem, sendo certo que a 

seu tempo, haverá o reconhecimento por parte da Autarquia não só a atletas mas também a outras 

personalidades. ...............................................................................................................................  

Informou ter recebido duas decisões do Tribunal que ainda não transitaram em julgado, uma delas 

entre a Argex e a Câmara Municipal, que data de 2002 e outro processo datado de 2001 tendo 

ambas sido julgadas totalmente improcedentes, dando, assim, razão à Autarquia. ...........................  

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

PONTO 2 – ESTATUTO DO DIREITO DE OPOSIÇÃO – APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO 

DO GRAU DE OBSERVÂNCIA DO RESPEITO PELOS DIREITOS E GARANTIAS CONSTANTES DA LEI N.º 

24/98, REFERENTE A 2010. .............................................................................................................  

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

Vereador Jorge Mendonça. ............................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por maioria, com o voto contra do vereador Jorge 

Mendonça e a abstenção do Vereador Henrique Tomás, o seguinte: ................................................  

1.º – Aprovar o Relatório de Avaliação do Grau de Observância do respeito pelos Direitos e 

Garantias dos Titulares do Direito de Oposição relativo ao ano 2010; ...............................................  

2.º – Remeter aquele Relatório aos Titulares do Direito de Oposição nos termos legais. ....................  

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

PONTO 3 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 2/2011 APRESENTADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA – 

REQUERIMENTO DA UNIÃO DESPORTIVA CULTURAL E RECREATIVA DO SILVEIRO. ..........................  

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

os Vereadores Jorge Mendonça e Henrique Tomás. ........................................................................  

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

1.º – Aprovar a Minuta de Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Município de Oliveira do 

Bairro e a União Desportiva Cultural e Recreativa do Silveiro, que aqui se dá por integralmente 
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reproduzida para todos os efeitos legais; .........................................................................................  

2.º – Comunicar à União Desportiva Cultural e Recreativa do Silveiro o teor da deliberação tomada, 

acompanhada da minuta de Protocolo de Colaboração; ..................................................................  

3.º - Promover a devida publicitação em Boletim Municipal. .............................................................  

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

PONTO 4 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO COORDENADOR DO GABINETE DE APOIO ÀS 

ASSOCIAÇÕES – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO OLIVEIRA DO BAIRRO SPORT CLUBE – 

APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO. ......  

Por se declararem impedidos, os Vereadores Carlos Ferreira e Henrique Tomás, 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, declarações 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 e o 

Vereador Jorge Mendonça. ............................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por maioria, com o voto contra do Vereador Jorge 

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

1.º - Aprovar a Minuta de Contrato Programa, que aqui se dá por integralmente reproduzida para 

todos os efeitos legais, a celebrar entre o Município de Oliveira do Bairro e o Oliveira do Bairro 

Sport Clube, com vista à atribuição de uma comparticipação financeira no valor de 40.000,00 € 

(quarenta mil euros), para promoção e divulgação do projecto desportivo. ......................................  

2.º - Disponibilizar a verba mencionada no ponto anterior em duas tranches de igual montante, 

20.000,00 € (vinte mil euros), a primeira até final de Março e a segunda até ao final de Abril de 

2011. ..............................................................................................................................................  

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

PONTO 5 – INFORMAÇÃO APRESENTADA PELO CHEFE DE DIVISÃO DA UNIDADE DE 2.º GRAU DO 

DESPORTO E JUVENTUDE – CARNAVAL DA PEQUENADA 2011 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS. ........  

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 a informação da Unidade 

de 2.º Grau do Desporto e Juventude relativa à atribuição de subsídios no âmbito do evento 

“Carnaval da Pequenada/2011” e datada de 18 de Fevereiro de 2011, a qual se dá aqui por 

integralmente reproduzida para todos os efeitos legais, nos exactos termos exarados. .....................  

 .......................................................................................................................................................  
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PONTO 6 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE 3.º GRAU DE RECURSOS HUMANOS – 

CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO COM RECURSO A RESERVA DE RECRUTAMENTO. .........  

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

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

1.º - Autorizar a substituição do posto de trabalho da Carreira/Categoria de Assistente Técnico, 

através de constituição de relação jurídica de emprego público a termo resolutivo incerto; ................  

2.º - Autorizar que o referido recrutamento se processe com recurso a reserva de recrutamento, 

nos termos da Informação da Unidade de 3.º Grau de Recursos Humanos, datada de 14 de 

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

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

PONTO 7 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE 3.º GRAU DE RECURSOS HUMANOS – 

CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE OPERACIONAL (EDUCAÇÃO), COM RECURSO A RESERVA DE 

RECRUTAMENTO. ...........................................................................................................................  

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

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

1.º - Autorizar a substituição do posto de trabalho da Carreira/Categoria de Assistente Operacional, 

através de constituição de relação jurídica de emprego público a termo indeterminado; ....................  

2.º - Autorizar que o referido recrutamento se processe com recurso a reserva de recrutamento, 

nos termos da Informação da Unidade de 3.º Grau de Recursos Humanos, datada de 14 de 

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

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

PONTO 8 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE 3.º GRAU DE RECURSOS HUMANOS – 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA CONTRATAÇÃO DE DOIS ENCARREGADOS 

OPERACIONAIS. ..............................................................................................................................  

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 abertura de 

procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público por 

tempo indeterminado, para preenchimento de dois postos de trabalho de Encarregado 

Operacional, da Carreira de Assistente Operacional, previsto e não ocupado no mapa de pessoal de 

2011, nos termos da Informação da Unidade de 3.º Grau de Recursos Humanos, datada de 14 de 

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

 .......................................................................................................................................................  
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PONTO 9 – INFORMAÇÃO TÉCNICA 13.2011/UOP PRESTADA PELA UNIDADE DE 3.º GRAU – 

OBRAS PARTICULARES – ALTERAÇÃO AO LOTEAMENTO COM CERTIDÃO 212/02, DE 28.10.2002 

– 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 aprovar a Alteração ao 

Loteamento com a Certidão n.º 212/2002. ......................................................................................  

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

PONTO 10 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELA COMISSÃO DE ANÁLISE DAS CANDIDATURAS – 

PROPOSTAS DOS APOIOS A CONCEDER NO ÂMBITO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DOS APOIOS 

HABITACIONAIS. .............................................................................................................................  

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

os Vereadores Jorge Mendonça e Henrique Tomás. ........................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por maioria, com a abstenção do Vereador Jorge 

Mendonça, aprovar a Informação da Comissão de Análise das Candidaturas no âmbito do 

Regulamento Municipal de Apoios Habitacionais, datada de 17 de Janeiro de 2011, nos exactos 

termos exarados. .............................................................................................................................  

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

PONTO 11 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELA COMISSÃO DE ANÁLISE DAS CANDIDATURAS – 

ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO E OUTROS APOIOS AOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR 

PARA O ANO LECTIVO 2010/2011. .................................................................................................  

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

os Vereadores Jorge Mendonça e Henrique Tomás. ........................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por maioria, com a abstenção dos Vereadores Jorge 

Mendonça e Henrique Tomás, aprovar o teor da Informação n.º 49/2011, datada de 10 de 

Fevereiro de 2011, da Comissão de Análise de Candidaturas para atribuição de Bolsas de Estudo e 

outros Apoios aos Alunos do Ensino Superior para o ano Lectivo 2010/2011, que aqui se dá por 

integralmente reproduzida, nos exactos termos exarados. ...............................................................  

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

PONTO 12 – INFORMAÇÃO TÉCNICA PRESTADA PELA UNIDADE DE 2.º GRAU DE OBRAS 

MUNICIPAIS – REABILITAÇÃO DA RUA DO DEPÓSITO DA ÁGUA EM BUSTOS – CEDÊNCIAS – 5.ª 

FASE. ..............................................................................................................................................  
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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 – Aprovar o Mapa de Cedências – 5.ª Fase, bem como as respectivas contrapartidas; .................  

2.º – Aprovar a Minuta de Contrato Tipo, a qual se dá aqui por integralmente reproduzida para 

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

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

PONTO 13 – PROCESSO DE OBRAS N.º 170G/11 – REQUERIMENTO 170G/11 DE DULCE COSTA 

SILVA – LICENCIAMENTO DO PROJECTO DE LOTEAMENTO E LIQUIDAÇÃO DAS RESPECTIVAS 

TAXAS NO VALOR DE 796,61 € - OBRA SITA NA RUA DA RIBEIRA, FREGUESIA DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO. ..........................................................................................................................................  

Por se declarar impedido, o Vice-Presidente da Câmara, 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 Vereador Carlos Ferreira a fim de expor o assunto e 

o Vereador Jorge Mendonça. .........................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por maioria, com o voto contra do Vereador Jorge 

Mendonça e a abstenção do Vereador Henrique Tomás, o seguinte: ................................................  

1.º - O Licenciamento do Projecto de Loteamento; ..........................................................................  

2.º - A admissão da Comunicação Prévia referente às obras de urbanização do loteamento 

mencionado em epígrafe; ...............................................................................................................  

3.º - A realização das infra-estruturas deverão cumprir integralmente a planta de síntese bem como 

os projectos de urbanização apresentados, com as condicionantes impostas pelos serviços e 

exaradas nas suas informações, as quais farão parte integrante do respectivo alvará, bem como, o 

cumprimento do disposto no regime da gestão de resíduos de construção e demolição; ..................  

4.º - Fixar o prazo de 6 (seis) meses para a execução das obras de urbanização, prorrogável nos 

termos do regime jurídico da urbanização e edificação; ...................................................................  

5.º - Fixar a Liquidação das Taxas no valor total de 796,61 € (setecentos e noventa e seis euros e 

sessenta e um cêntimos); ................................................................................................................  

6.º - A caução a prestar nas diversas formas permitidas na lei, deverá ser efectuada no valor de 

2.817,48 € (dois mil oitocentos e dezassete euros e quarenta e oito cêntimos) com IVA incluído, a 
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qual estará sujeita a actualização nos termos do n.º 2 do artigo 54.º do Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação, mantendo-se válida até à recepção definitiva das obras de 

urbanização (este clausulado deve constar do próprio alvará conforme dispõe o artigo 54.º do 

citado regime jurídico). ....................................................................................................................  

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

PONTO 14 – PROCESSO DE OBRAS N.º 54G/11 – REQUERIMENTO 54G/11 DE MANUEL ANTÓNIO 

FERREIRA DA CONCEIÇÃO – PEDIDO DE LOTEAMENTO EM RUA ENG.º MÁRIO PATO - 

PASSADOURO, FREGUESIA DE TROVISCAL. .....................................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

Loteamento, nos termos exarados na Informação dos Serviços Técnicos, datada de 10 de Fevereiro 

de 2011. .........................................................................................................................................  

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

PONTO 15 - E-MAIL DA ACIB – ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DA BAIRRADA, A 

SOLICITAR A DISPONIBILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DO “ESPAÇO INOVAÇÃO” NO DIA 22 DE 

FEVEREIRO DE 2011 PARA EFEITOS DE REALIZAÇÃO DE UM SEMINÁRIO SOBRE “GESTÃO DE 

RESÍDUOS” – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA DATADO DE 

14/02/2011. ....................................................................................................................................  

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 14 de Fevereiro de 2011, em que autorizou a cedência gratuita 

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

22 de Fevereiro de 2011 para efeitos de realização de um seminário sobre “Gestão de Resíduos”. ..  

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

PONTO 16 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE 3.º GRAU DE RECURSOS HUMANOS – 

ABERTURA DE CONCURSO PARA ACTIVIDADE DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR – PROFESSOR 
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DE EXPRESSÕES MUSICAIS – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA 

DATADO DE 11/02/2011. ................................................................................................................  

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 11 de Fevereiro de 2011, em que autorizou a Abertura de Concurso. ............  

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

PONTO 17 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE 3.º GRAU DE RECURSOS HUMANOS – 

ABERTURA DE CONCURSO PARA ACTIVIDADE DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR – PROFESSOR 

DE INGLÊS – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DATADO DE 

11/02/2011. ....................................................................................................................................  

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 11 de Fevereiro de 2011, em que autorizou a Abertura de Concurso. ............  

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

 

A D I T A M E N T O 

 

PONTO 1 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE 2.º GRAU DE OBRAS MUNICIPAIS – 

APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRA DA EMPREITADA DE 

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

VILA VERDE”. .................................................................................................................................  

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 o Plano de Segurança e 

Saúde em Obra da empreitada de “Construção da Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico e Educação 

Pré-Escolar de Vila Verde”. ..............................................................................................................  

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

PONTO 2 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE 3.º GRAU DE RECURSOS HUMANOS – 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM TÉCNICO SUPERIOR 

DE ENGENHARIA CIVIL. ...................................................................................................................  

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 abertura de 

procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público por 
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tempo indeterminado, para preenchimento de um posto de trabalho de Técnico Superior, da 

Carreira de Técnico Superior, na área de Engenharia Civil, previsto e não ocupado no mapa de 

pessoal de 2011, nos termos da Informação da Unidade de 3.º Grau de Recursos Humanos, datada 

de 23 de Fevereiro de 2011; ............................................................................................................  

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

PONTO 3 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA 3/2011 DO PRESIDENTE DA CÂMARA – PROCEDIMENTO DE 

AQUISIÇÃO POR VIA DO DIREITO PRIVADO (PARCELA DE 84,45 M2) A ARMÉNIO BAPTISTA & 

NEVES, LDA. ...................................................................................................................................  

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

os Vereadores Jorge Mendonça e Henrique Tomás. ........................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a Informação/Proposta n.º 

3/2011 do Presidente da Câmara, datada de 24 de Fevereiro de 2011, que aqui se dá por 

integralmente reproduzidas, nos exactos termos exarados. ..............................................................  

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

PONTO 4 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 4/2011 DO PRESIDENTE DA CÂMARA – DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO SEU PRESIDENTE – DECRETO-LEI N.º 124/2006, DE 

28 DE JUNHO, ALTERADO PELO DECRETO-LEI N.º 17/2009, DE 14 DE JANEIRO. ..............................  

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 a Informação/Proposta n.º 

4/2011 do Presidente da Câmara, datada de 24 de Fevereiro de 2011, que aqui se dá por 

integralmente reproduzidas, nos exactos termos exarados. ..............................................................  

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

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

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria referente ao dia 23 

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

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS:  ............................................................. 389.383 Euros e 19 Cêntimos 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS:  ..................................................... 933.747 Euros e 76 Cêntimos 

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES:  ..................................................... 1.323.130 Euros e 95 Cêntimos 

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

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

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

seguinte cidadão: ..........................................................................................................................  
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MANUEL AUGUSTO, Presidente da Junta de Freguesia da Palhaça, reportou-se à Zona Industrial da 

Palhaça e tendo em atenção que todo o espaço já se encontra vendido, questionou qual o prazo 

para construção, uma vez que, existem lotes que há bastante tempo que se encontram 

abandonados. .................................................................................................................................  

Procurou igualmente saber, para quando se prevê a realização da Feira da Palhaça no novo espaço.  

Questionou se já havia alguma decisão relativamente às antigas instalações da Escola Primária. .......  

O Presidente da Câmara informou já ter em seu poder alguns orçamentos relativos à implantação 

do Pólo de Leitura na Freguesia da Palhaça, no espaço da antiga Escola Primária. ............................  

Informou que a Autarquia está empenhada em promover o desenvolvimento das empresas do 

Concelho, nomeadamente, tentando arranjar novos espaços para que as mesmas se instalem ou 

ampliem as suas instalações. ...........................................................................................................  

Informou que o Projecto da 2.ª Fase da nova Feira está a ser reanalisado com o Arquitecto 

responsável pelo mesmo, sendo que muito brevemente poderá haver alguns desenvolvimentos.......  

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

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

APROVAÇÃO DA ACTA: A Câmara Municipal deliberou por maioria com o voto contra 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. .................................................................................................................................  

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

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

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

dezassete horas e cinco 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 
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_______________________________ 

AMÍLCAR ANTÓNIO EUSÉBIO MOTA 

 
 

________________________________ 

CARLOS MANUEL FERREIRA FERREIRA 

 
 

_________________________________ 
JORGE DIOGO CARDOSO MENDONÇA 

 
 

__________________________ 

HENRIQUE SANTIAGO TOMÁS 

 
 

_____________________________ 

JOSÉ MIGUEL CARDOSO DUARTE 

 


