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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO, REALIZADA NO DIA 24 DE 

NOVEMBRO DE 2011.  ..................................  

 

Aos vinte e quatro dias do mês de Novembro 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, 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 Lília Ana da Cruz Oliveira Martins Águas, tendo a mesma 

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

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

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

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 

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

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

O Presidente da Câmara começou por fazer uma referência à questão do pedido de atribuição dos 

direitos de prospecção e pesquisa de depósitos de minerais de caulino. Referiu que, na sequência 

da publicação do Aviso no Jornal da Bairrada de 3 de Novembro de 2011 e no Diário da República 

de 10 de Novembro de 2011, e bem assim, da comunicação efectuada pela Direcção Geral de 

Energia e Geologia do dia 17 de Novembro de 2011, a Câmara Municipal, de imediato, solicitou 

elementos, bem como alguns esclarecimentos àquela Direcção Geral. A mesma, esclareceu tratar-se 

apenas de um pedido para realização de um estudo visando a descoberta de depósitos de caulino e 

a respectiva caracterização qualitativa e quantitativa, não tendo qualquer impacto ambiental. A 

Câmara Municipal, aliás, em consonância com as linhas de acção do nosso Governo, quando 

afirma que “estamos a dar um novo impulso à prospecção e à exploração dos nossos recursos 

mineiros e geológicos”, sendo favorável à realização do estudo, considerando o desenvolvimento 

económico e social do território, estudou e verificou que existem inúmeras condicionantes, desde a 

classificação dos solos em Espaço RAN e REN até às designadas “zonas de defesa”, previstas na Lei, 

concluindo-se que, da área total requerida (8,023km2), apenas será susceptível de estudo uma área 

de 1,580 km2 muito dispersa e retalhada. Informou também ter sido contactado o Professor 

Doutor Fernando Ladeira, responsável pela elaboração da Carta Geológica e Geotécnica do 

Concelho, o qual informou não existirem depósitos primários de caulinos no nosso Concelho. 

Informou ainda, ter solicitado também parecer à ACIB, a qual se veio a mostrar favorável à 

prospecção. Esclareceu que, não obstante não existir qualquer obrigação legal de emissão de 

parecer, a Câmara Municipal vai fazer chegar à Direcção Geral de Energia e Geologia, toda a 

informação relativa às condicionantes legais que devem ser impostas a este estudo, exigindo o 

cumprimento de todas as normas legais em vigor. Garantiu, por fim, que a Câmara irá ser 

intransigente na salvaguarda de todos os interesses, podendo a população estar tranquila sobre 

esta matéria. .....................................................................................................................................  

De seguida interveio o Vereador Henrique Tomás relembrando a questão das rotundas, pois tem 

havido muitas reclamações, bem como dos semáforos de Oiã, indagando o que é que está previsto 

relativamente à variante. Salientou a reparação da estrada na zona de Vila Verde, restando ainda a 

intervenção a efectuar quanto às raízes ............................................................................................  

O Vereador Jorge Mendonça chamou a atenção relativamente a um itinerário dos TOB, 

pretendendo saber se o TOB poderia ir mesmo à Escola Secundária. Perguntou se as taxas de IMI se 

mantêm ou se são alteradas. Questionou ainda se a resposta no Jornal da Bairrada da semana 

passada subscrita por uma técnica da Câmara era a posição, e se era porque não tinha vindo a este 
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órgão. Endereçou os parabéns aos Presidente da Câmara pela homenagem que a Banda 

Filarmónica da Mamarrosa lhe prestou. Perguntou porque é que o espólio do Senhor Manuel 

Caetano Tomé Ferreira não permaneceu no Museu de Etnomúsica, bem como o do Capitão 

Amílcar Morais que o entregou à Banda de Travassô. Relativamente aos prémios atribuídos aos 

alunos pelo Jornal da Bairrada, sugeriu que os alunos escrevessem textos e o Jornal da Bairrada os 

divulgasse, e que a Câmara Municipal posteriormente deveria compilar e publicar. Perguntou ainda 

se a escritura do armazém já foi outorgada, bem como a situação da caixilharia do Pólo Escolar de 

Oliveira do Bairro já estava solucionada e qual o ponto de situação do Conselho Municipal de 

Juventude. Questionou ainda se o cronograma das obras da Alameda está a ser cumprido e se as 

contas da Fiacoba estão prontas. Apresentou também um voto, denominado de apoio e 

solidariedade, que leu. . ....................................................................................................................  

O Vereador Jorge Pato questionou sobre as obras adicionais da Escolas de Oiã Nascente, 

nomeadamente, o porquê do movimento de terras e do muro. ........................................................  

O Presidente da Câmara respondeu às questões solicitadas dizendo o seguinte: quanto às questões 

do Vereador Henrique Tomás, já informou várias vezes relativamente ao problema da avaria dos 

semáforos, pois questiona constantemente as Estradas de Portugal; relativamente à variante e às 

rotundas lutará, como é seu dever, para que sejam feitas, mas não é competência da Câmara 

Municipal. Quanto às questões do Vereador Jorge Mendonça, disse que relativamente aos TOB está 

a ser cumprido o concessionado mas poderá ser estudada uma alteração se for para melhorar o 

serviço; sobre as taxas de IMI, a Câmara Municipal tem mantido as taxas e não as vai subir. O 

enquadramento como direito de resposta foi dado pelo Jornal e não pela Câmara Municipal e o 

que vem publicado da autoria da técnica é a posição da Câmara porque confia nos seus técnicos. 

Sobre a homenagem disse que tanto ele como o Executivo que lidera não faz nada para ser 

homenageado mas sim para dar apoio à cultura. Sobre o espólio do Museu entende que foram 

criadas todas as condições para que todas as entidades pudessem depositar o seu espólio no 

Museu; sobre os prémios escolares do Jornal da Bairrada acha muito bem e entende que a 

Vereadora da Cultura a saberá interpretar. Sobre a escritura do armazém não houve escritura por 

estar a haver renegociação. Sobre o Pólo Escolar foi notificado o empreiteiro e a Câmara Municipal 

lutará e exigirá para que seja cumprido o que está no Relatório. Sobre as contas da Fiacoba estão 

prontas e o investimento foi inferior aos anos anteriores numa percentagem razoável; quanto à 

Alameda o importante é que a obra continua e do lado Norte já dá uma ideia do que será esta 

grande obra; quanto à questão do Vereador Jorge Pato, informou que as movimentações se devem 

à execução do muro para que não existam arranjos exteriores como os da Escola EB2,3 Dr. 
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Fernando Peixinho, é um muro feito para garantir a planura e horizontalidade do espaço. Quanto 

ao voto do Vereador Jorge Mendonça será analisado na próxima Reunião de Câmara... ..................  

Relativamente ao Conselho Municipal de Juventude a Vereadora Laura Pires explicou que os 

Conselhos Municipais de Juventude não deveriam ser constituídos enquanto a Lei não fosse revista, 

o que acontecerá a breve trecho, dado ter sido suscitado a inconstitucionalidade de alguns pontos. 

Quanto aos espólios referiu que o que se sabe é que o espólio do Senhor Manuel Caetano Tomé 

Ferreira, voltará ao Museu dado ter sido levantado para fazer um estudo e o espólio do Capitão 

Amílcar Morais ainda está no Museu, nada foi levantado.. ...............................................................  

O Vice – Presidente Joaquim Santos esclareceu, quanto ao Pólo Escolar de Oiã Nascente, que os 

movimentos de terras são referentes à compactação do terreno. 

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

PONTO 2 - APRESENTAÇÃO E APRECIAÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO 

PARA 2012 E MAPA DE PESSOAL. .....................................................................................................  

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por maioria, com as abstenções dos Vereadores 

Jorge Mendonça, Jorge Pato e Henrique Tomás, o seguinte: .............................................................  

1.º - Subscrever as Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2012 e Mapa de Pessoal. ...............  

2.º - Remeter o assunto à próxima Sessão da Assembleia Municipal, para efeitos da competente 

aprovação. .........................................................................................................................................  

Pelo Vereador Henrique Tomás foi apresentada uma declaração de voto que fica apensa a esta 

Acta, dela fazendo parte integrante nos termos legais. .....................................................................  

Neste momento ausentou-se da Reunião de Câmara o Vereador Jorge Pato, alegando razões 

profissionais e prescindindo da senha de presença. ...........................................................................  

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

PONTO 3 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA – PAGAMENTO DE 

FACTURAS DOS ANOS DE 2002, 2003 E 2004 À FIRMA LPQ – LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, 

LDA., NO MONTANTE DE 6.654,71 € + IVA. ....................................................................................  

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 unanimidade autorizar o pagamento da quantia 

de 6.654,71 € (seis mil seiscentos e cinquenta e quatro euros e setenta e um cêntimos) à firma LPQ 

– Laboratório Pró-Qualidade, Lda., a título de indemnização ao abrigo do disposto no n.º 1 do art.º 
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473.º do Código Civil. ........................................................................................................................  

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

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

AQUISIÇÃO DO PRÉDIO URBANO ARTIGO 5378/OIÃ – CAMPOS DE FUTEBOL DA SILVEIRA, PELO 

PREÇO DE 43.812,50 €. .....................................................................................................................  

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 e autorizar a compra do prédio urbano artigo 5378/Oiã, pelo preço de 

43.812,50 € (quarenta e três mil oitocentos e doze euros e cinquenta cêntimos) à Freguesia de Oiã.  

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

PONTO 5 – PROPOSTA APRESENTADA PELO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA – 

DISTRATE/RESOLUÇÃO DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DO LOTE N.º 1 DO LOTEAMENTO 

MUNICIPAL TITULADO PELA CERTIDÃO N.º 169/06, SITO NA Z.I. DA PALHAÇA – PRÉDIO URBANO 

ARTIGO 1961. ...................................................................................................................................  

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

assunto e o Vereador Jorge Mendonça. .............................................................................................  

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

Mendonça, aprovar e autorizar a Proposta do Vice-Presidente da Câmara, datada de 21 de 

Novembro de 2011, no sentido de ser distratado o negócio jurídico – escritura de compra e venda – 

que titulou a posse do prédio urbano artigo 1961/Palhaça – Lote 1 do Loteamento Municipal 

titulado pela Certidão n.º 169/06, sito na Zona Industrial da Palhaça, restituindo para o efeito a 

importância de 63.483,75 € (sessenta e três mil quatrocentos e oitenta e três euros e setenta e 

cinco cêntimos), (preço pago pelo lote), acrescida do pagamento do valor de 4.873,25 € (quatro 

mil oitocentos e setenta e três euros e vinte e cinco cêntimos), correspondente às despesas legais 

inerentes ao próprio acto de alienação, à sociedade Wheeltire, comércio de Pneus, Lda.. .................  

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

PONTO 6 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO E A FUNDAÇÃO DA JUVENTUDE – PARCERIA NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE 

INVESTIGAÇÃO NA ÁREA DA CIDADE E DA ARQUITECTURA. ...........................................................  

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por maioria, com a abstenção do Vereador Jorge 
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Mendonça, aprovar a Minuta de Protocolo de Colaboração, que aqui se dá por integralmente 

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

Fundação da Juventude, com vista à atribuição de uma comparticipação financeira no montante de 

5.000,00 € (cinco mil euros), no âmbito do “Programa de Bolsas de Investigação na Área da Cidade 

e da Arquitectura”. ............................................................................................................................  

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

PONTO 7 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO COORDENADOR DO GABINETE DE APOIO ÀS 

ASSOCIAÇÕES – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO CENTRO SOCIAL DE OIÃ NO 

MONTANTE DE 63.256,35 € DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE LAR RESIDENCIAL PARA 

DEFICIENTES – APROVAÇÃO DA MINUTA DE PROTOCOLO. ..............................................................  

Por se declarar impedido, o Vereador Henrique Tomás, nos termos e ao abrigo do n.º 4 do art.º 

24.º do Código do Procedimento Administrativo, não participou 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 expor o assunto. .....  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a Minuta de Protocolo, 

que aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os efeitos legais, a celebrar entre o 

Município de Oliveira do Bairro e o Centro Social de Oiã, com vista à atribuição de uma 

comparticipação financeira no montante de 63.256,35 € (sessenta e três mil duzentos e cinquenta 

e seis euros e trinta e cinco cêntimos), para apoio às obras de construção de um Lar Residencial 

para Deficientes, mediante a apresentação de Autos de Medição devidamente informados com a 

menção “Sem Inconveniente Técnico” pelos Serviços da Divisão de Obras Municipais da Câmara 

Municipal de Oliveira do Bairro. .........................................................................................................  

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

PONTO 8 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO COORDENADOR DO GABINETE DE APOIO ÀS 

ASSOCIAÇÕES – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO CENTRO SOCIAL DE OIÃ NO 

MONTANTE DE 147.588,07 €. ...........................................................................................................  

Por se declarar impedido, o Vereador Henrique Tomás, nos termos e ao abrigo do n.º 4 do art.º 

24.º do Código do Procedimento Administrativo, não participou 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 expor o assunto. .....  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a Minuta de Protocolo, 

que aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os efeitos legais, a celebrar entre o 

Município de Oliveira do Bairro e o Centro Social de Oiã, com vista à atribuição de uma 
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comparticipação financeira no montante de 147.588,07 € (cento e quarenta e sete mil quinhentos 

e oitenta e oito euros e sete cêntimos), para apoio às obras de construção de um Lar de Idosos, 

mediante a apresentação de Autos de Medição devidamente informados com a menção “Sem 

Inconveniente Técnico” pelos Serviços da Divisão de Obras Municipais da Câmara Municipal de 

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

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

PONTO 9 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO COORDENADOR DO GABINETE DE APOIO ÀS 

ASSOCIAÇÕES – “X GRANDE PRÉMIO DE ATLETISMO VILA DA PALHAÇA/OLIVEIRA DO BAIRRO” - 

ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À ADREP NO MONTANTE DE 8.500,00 € – APROVAÇÃO DA 

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

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 unanimidade, atribuir uma comparticipação 

financeira no montante de 8.500,00 € (oito mil e quinhentos euros) à ADREP – Associação 

Desportiva Recreativa e Educativa da Palhaça, mediante a celebração de Contrato Programa de 

Desenvolvimento Desportivo, cuja Minuta foi aprovada em Reunião do Executivo Municipal de 

09/06/2011, com vista à organização, promoção e divulgação do “X Grande Prémio de Atletismo 

Vila da Palhaça/Oliveira do Bairro”. ...................................................................................................  

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

PONTO 10 – OFÍCIO DA ADREP – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA RECREATIVA EDUCATIVA DA 

PALHAÇA – PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE 25.000,00 € DO SUBSÍDIO NO MONTANTE DE 

50.000,00 € DO ANO DE 2012, PREVISTO NO CONTRATO-PROGRAMA ASSINADO ENTRE O 

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO E A ADREP EM 30/12/2010. ...................................................  

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar o adiantamento da 

verba de 25.000,00 € (vinte e cinco mil euros) protocolada para o ano de 2012 com a ADREP – 

Associação Desportiva Recreativa e Educativa da Palhaça. ................................................................  

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

PONTO 11 – APROVAÇÃO DO 1.º ADICIONAL DE SUBCONCESSÃO DE USO PRIVATIVO DO 

EDIFÍCIO DE PASSAGEIROS DA LINHA DO NORTE – ESTAÇÃO DE OLIVEIRA DO BAIRRO, 

PERTENCENTE AO DOMÍNIO PRIVATIVO PÚBLICO, ASSINADO ENTRE O MUNICÍPIO DE OLIVEIRA 

DO BAIRRO E A REFER PATRIMÓNIO, S.A.. .......................................................................................  
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Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Presidente da Câmara a fim de introduzir o 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a Minuta do Adicional de 

Utilização Privativa do Edifício de Passageiros da Linha do Norte – Estação de Oliveira do Bairro, a 

celebrar entre o Município de Oliveira do Bairro e a Refer Património – Administração e Gestão 

Imobiliária, S.A., a qual se dá aqui por integralmente reproduzida para todos os efeitos legais. ........  

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

PONTO 12 – ADENDA AO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO CELEBRADO EM 15/01/2009, ENTRE O 

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO E A LIGA DOS COMBATENTES – NÚCLEO DE OLIVEIRA DO 

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

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a Minuta da Adenda ao 

Protocolo de Cooperação, a celebrar entre o Município de Oliveira do Bairro e a Liga dos 

Combatentes – Núcleo de Oliveira do Bairro, a qual se dá aqui por integralmente reproduzida para 

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

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

PONTO 13 – PROCESSO DE OBRAS N.º 1909G/06 DE CERÂMICA SOTELHA, S.A. – RECEPÇÃO 

PROVISÓRIA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO, OBRA SITA NA LAGOA, FREGUESIA DE 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, receber provisoriamente as obras 

de urbanização referentes ao Alvará de Loteamento n.º 2/07, nos exactos termos propostos na 

Informação Técnica de 17 de Novembro de 2011. .............................................................................  

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

PONTO 14 – PROCESSO DE OBRAS N.º 2534G/09 DE ARMANDO FERREIRA HENRIQUES, 

REFERENTE A LOTEAMENTO SITO NA PÓVOA DA FONTE - LAVANDEIRA, 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, o seguinte: ...................................  

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

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

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

3.º - Fixar o prazo de 1 (um) ano para a execução das obras de urbanização, prorrogável nos 

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

4.º - Fixar a Liquidação das Taxas no valor total de 1.314,64 € (mil trezentos e catorze euros e 

sessenta e quatro cêntimos). ..............................................................................................................  

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

57.323,15 € (cinquenta e sete mil trezentos e vinte e três euros e quinze cêntimos) com IVA 

incluído, a 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 15 – OFÍCIO DA ADREP – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA RECREATIVA EDUCATIVA DA 

PALHAÇA – PEDIDO DE CEDÊNCIA DA PROTECÇÃO DE PISO DO PAVILHÃO PARA O DIA 18 DE 

DEZEMBRO DE 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, autorizar a cedência gratuita da 

protecção do piso do pavilhão municipal e o respectivo transporte, à ADREP – Associação 

Desportiva Recreativa e Educativa da Palhaça, para o dia 18 de Dezembro de 2011. .........................  

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

PONTO 16 – OFÍCIO DA ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO CAMARNAL, A SOLICITAR A 

DISPONIBILIZAÇÃO DO “ESPAÇO INOVAÇÃO” NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2011 PARA EFEITOS 

DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO GRUPO DE CANTARES – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO 

DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA DATADO DE 11/11/2011. ..........................................................  

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 11 de Novembro de 2011,em que autorizou a cedência gratuita 

do “Espaço Inovação” à Associação dos Amigos do Camarnal, no dia 27 de Novembro de 2011, 

para efeitos de realização de evento comemorativo do aniversário do Grupo de Cantares. ...............  
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 ..........................................................................................................................................................  

PONTO 17 – DISCUSSÃO SOBRE A DATA DE REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE DEZEMBRO. .................................................................................  

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, proceder à alteração da data 

prevista para realização da reunião ordinária privada do dia 8 de Dezembro de 2011, agendando a 

realização da mesma para o dia 9 de Dezembro de 2011, pelas 14:30, na Sala de Reuniões da 

Câmara Municipal. ............................................................................................................................  

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

 

ADITAMENTO 

 

PONTO 1 – FAX DA COMARCA DO BAIXO – VOUGA – JUÍZOS DE OLIVEIRA DO BAIRRO, A 

SOLICITAR A CEDÊNCIA DO SALÃO NOBRE, PARA REALIZAÇÃO DE JULGAMENTO, NO DIA 19 DE 

JANEIRO E NO DIA 26 DE JANEIRO (EM CASO DE ADIAMENTO). ...................................................  

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 cedência do Salão 

Nobre à Comarca do Baixo - Vouga, nos termos solicitados. .............................................................  

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

PONTO 2 – PEDIDO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO PARA AUTORIZAÇÃO DE 

COLABORAÇÃO DE ENGENHEIRO GEÓGRAFO, NO ÂMBITO DE PLANO DE PORMENOR NA ZONA 

DA FRENTE- RIA DA COSTA NOVA. ...............................................................................................  

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 colaboração do 

Engenheiro João Pinto e da equipa de Topografia, nos termos solicitados. .......................................  

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

PONTO 3 – OFÍCIO DO OLIVEIRA DO BAIRRO SPORT CLUBE A SOLICITAR QUE O SUBSÍDIO PARA A 

ÉPOCA DESPORTIVA 2011/2012, SEJA ATRIBUÍDO E ENTREGUE EM DUODÉCIMOS ATÉ AO FINAL 

DA ÉPOCA DESPORTIVA. ..............................................................................................................  

Por se declararem impedidos, os Vereadores Henrique Tomás e Carlos Ferreira, nos termos e ao 

abrigo do n.º 4 do art.º 24.º do Código do Procedimento Administrativo, não participaram na 

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

aceite pelo Presidente da Câmara. .....................................................................................................  
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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 - Atribuir o subsídio anual da época 2011/2012, no montante de 55.000,00 € (cinquenta e 

cinco mil euros) ao Oliveira do Bairro Sport Clube, mediante a celebração de Contrato Programa de 

Desenvolvimento Desportivo, cuja Minuta foi aprovada em Reunião do Executivo Municipal de 

09/06/2011. ......................................................................................................................................  

2.º - Disponibilizar a verba em prestações mensais com términus em Maio de 2012. ........................  

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

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

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

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

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS:  ............................................................ 2.883.150 Euros e 04 Cêntimos 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS:  ................................................... 1.005.841 Euros e 89 Cêntimos 

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES:  ....................................................... 3.888.991 Euros e 93 Cêntimos 

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

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

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

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

DINIS BARTOLOMEU, Presidente da Junta de Freguesia de Oiã, falou acerca de intervenções a 

realizar na Rua do Vale Michão e Rua das Azenhas, da passadeira elevada a fazer na Silveira, a data 

prevista para o início dos alcatroamentos nos arruamentos a alcatroar e se estão previstos os inícios 

de obras nos Largos do Salão e Pousios. ............................................................................................  

MANUEL MARTINS, Presidente da Junta de Freguesia da Palhaça, questionou para quando o início 

dos alcatroamentos previstos, relativamente à Feira da Palhaça referiu que é necessário pensar nas 

ruas adjacentes, relativamente ao problema dos caulinos, esclareceu que a posição da Junta de 

Freguesia não é contra é apenas uma tomada de posição. ................................................................  

ANTÓNIO SARAIVA, residente na freguesia de Oiã, alertou para a situação da Rua do Vale Michão. 

PRESIDENTE DA CÂMARA, esclareceu relativamente ao Senhor António Saraiva, que a Câmara 

Municipal se vai empenhar na resolução do problema. Relativamente ao Presidente da Junta de 

Freguesia da Palhaça, referiu que a Câmara Municipal é favorável à realização do estudo como 

afirmou no início da reunião. Sobre as ruas da feira, há rubricas que podem contemplar esta 

situação. Relativamente ao presidente da Junta de Freguesia de Oiã, foram abertos concursos para 

arranjo dos Largos mas não apareceram propostas, pelo que, já foi aberto novo concurso. 
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Relativamente aos alcatroamentos, brevemente vão ser adjudicados. No âmbito das passadeiras 

elevadas a prioridade é para Silveira e Murta. 

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

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

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 

dezoito horas e trinta 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, Paulo Jorge Figueiredo 

Martins, Secretário do Vice-Presidente da Câmara, 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 DIOGO CARDOSO MENDONÇA 
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_____________________ 

JORGE FERREIRA PATO 

 

 

__________________________ 

HENRIQUE SANTIAGO TOMÁS 

 

 

_______________________________ 

 

PAULO JORGE FIGUEIREDO MARTINS 

 


