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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO, REALIZADA NO DIA 31 DE MARÇO 

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

 

Aos trinta e um dias do mês de Março 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 e Jorge Diogo Cardoso Mendonça, 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 estiveram presentes os Vereadores Laura Sofia Aires Ferreira Pires, Lília Ana da Cruz Oliveira 

Martins Águas e Henrique Santiago Tomás, tendo os mesmos apresentado os respectivos pedidos 

de justificação de falta e respectivas substituições 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. Estiveram presentes em substituição Amílcar 

António Eusébio Mota, Jorge Ferreira Pato e Manuel Ferreira Borras, respectivamente. .....................  

As referidas faltas foram consideradas justificadas, 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 ..................................................  

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 da Câmara e os Vereadores Carlos 

Ferreira, Jorge Mendonça, Jorge Pato e Manuel Borras: ...................................................................  

O Presidente da Câmara, referiu estarem presentes os Chefes de Divisão da Câmara Municipal de 

Oliveira do Bairro, tendo efectuado algumas considerações sobre a actividade e dinamismo das 

diferentes divisões e que considera serem importantes e justas. .......................................................  

Em relação ao trabalho do Eng.º Rui Morais, referiu que o grande volume de obras tem exigido um 

esforço significativo da Divisão, face ao acréscimo de trabalho, exercendo o referido engenheiro um 

papel preponderante na supervisão e acompanhamento de todas as obras. .....................................  

Referiu que ao Eng.º Paulo Araújo é exigida uma constante atenção para com a manutenção e 

conservação dos espaços públicos; ..................................................................................................  

No que à Dr.ª Sandra Almeida diz respeito, relembrou que toda a actividade desenvolvida pelo 

Município, mais tarde ou mais cedo acaba por passar pelos Serviços Financeiros, sendo de registar o 

cuidado e rigor com que, no dia a dia, vai levando a efeito as diferentes tarefas. .............................  

Em relação à Dr.ª Cristina Calvo, referiu apreciar todas as actividades que vão sendo levadas a 

efeito na área dos Museus, da Cultura, Biblioteca e dos Pólos de Leitura, relevando o cuidado, a 

regularidade, sistematização e qualidade que emprega em cada uma das iniciativas. .......................  

No que ao Prof. Rui Martins diz respeito, referiu que a área do Desporto funciona de forma 

contínua e regular, que quase podemos dizer que não se dá por ela, apesar de ser crescente o 

número de actividades que vão sendo levadas a efeito. ...................................................................  

Em relação à Dr.ª Andreia, responsável da área Jurídica, Administrativa e de Recursos Humanos, 

evidenciou o empenho, exigência, cuidado, competência e profissionalismo, que coloca nas 

diferentes matérias ao seu cuidado, já que, são inúmeros os processos, muitos deles decorrentes 

das obras que estão a ser realizadas. ...............................................................................................  

Deu nota de uma apreciação positiva da prestação, empenho e dedicação dos diferentes Chefes de 

Divisão, sendo estes um exemplo para os restantes funcionários. .....................................................  

Pediu ainda que, enquanto responsáveis, continuem a ser dedicados, cooperem e não deixem 

nunca de parte o nível de exigência e profissionalismo que a todos é exigido. ..................................  

O Vereador Carlos Ferreira, abordou a iniciativa “Limpar Portugal”, referindo que teve uma adesão 
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bastante positiva, com a participação de 250 voluntários.  ...............................................................  

Não obstante muitos locais do Concelho terem sido limpos no ano transacto e se encontrarem 

ainda sem resíduos, verifica-se um crescente acumular de resíduos, tendo agradecido a todos os 

intervenientes nesta iniciativa. .........................................................................................................  

Informou que têm sido feitas diversas melhorias no Cemitério Velho de Oliveira do Bairro. ..............  

Relativamente à Vala do Picoto em Montelongo da Areia, informou ter recebido uma comunicação 

da ARH do Centro, mencionando ter sido instaurado um processo contraordenacional contra a 

firma Hortirest. Mais disse que existe relativamente à sobredita vala um estudo prévio que está de 

momento a ser analisado. ...............................................................................................................  

O Vereador Manuel Borras, focou o reconhecimento do Presidente da Câmara relativamente aos 

Chefes de Divisão da Autarquia, concordando com aquele, salientando ainda que tal 

reconhecimento traz ainda mais responsabilidades aos Chefes.........................................................  

Em relação à construção da Nova Alameda, referiu ser inevitável alguns transtornos para os 

Munícipes, nomeadamente residentes e comerciantes, os quais devem ser minorados por parte da 

Câmara Municipal, tendo questionado se esta situação foi tida em consideração aquando da 

planificação do Projecto. .................................................................................................................  

Em relação às águas pluviais em Montelongo, e tendo esta questão sido abordada pelo Vereador 

Carlos Ferreira, referiu esperar que a situação se possa resolver o mais rapidamente possível, tendo 

para o efeito mostrado algumas fotografias. ....................................................................................  

O Vereador Jorge Mendonça, concordou com o elogio dado aos Chefes de Divisão, podendo 

também tais elogios virem a ser tecidos em Sessão da Assembleia Municipal. ..................................  

Relativamente ao cumprimento de uma circular da Associação Nacional de Municípios no que 

respeita ao “apagão” levado a efeito no último sábado, e não tendo estado presente no Concelho, 

questionou se o mesmo também ocorreu no Concelho de Oliveira do Bairro. ..................................  

Em relação à factura eléctrica do novo Pólo Escolar de Oliveira do Bairro, referiu nada ter a ver com 

as notícias publicadas no Jornal da Bairrada, tendo simplesmente questionado quais os montantes 

envolvidos. ......................................................................................................................................  

Em relação à área verde junto à zona desportiva, alertou para o facto de algumas árvores terem 

secado tendo em atenção a falta de rega, o mesmo se sucedendo com o sobreiro plantado junto à 

entrada da Cidade de Oliveira do Bairro, mas este morreu devido ao excesso de água. ....................  

A respeito da Alameda, relembrou que o Presidente da Câmara tinha referido que a obra não 

avançou mais cedo, tendo em atenção os Processos Judiciais, contudo, ainda na presente Reunião, 
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são presentes processos de cedência ou aquisição dos terrenos necessários. ....................................  

Referiu ainda não estar resolvida a questão da Rua das Areias, o mesmo se passando com o piso da 

Biblioteca Municipal, duas questões que já tinha levantado em Reuniões de Câmara anteriores. ......  

Felicitou o Município de Oliveira do Bairro e a União Desportiva do Silveiro, pelo facto de ter havido 

mais uma estreia de uma peça de teatro no Concelho, referindo que teria sido de todo impossível à 

Associação conseguir levar a efeito tal evento sem o apoio da Autarquia, pelo que, na sua opinião, 

não acredita que se consiga rentabilizar a Casa da Cultura, apesar de tal ter sido afirmado. .............  

Referiu ter falecido um anterior Presidente de Câmara e um anterior Presidente de Junta de 

Freguesia e não foi decretado um dia de luto municipal, o que veio a suceder com os 

acontecimentos no Brasil e por sugestão da Associação Nacional de Municípios, contudo, nada foi 

feito após os acontecimentos que recentemente ocorreram no Japão. .............................................  

O Presidente da Câmara Municipal referiu ter registado com agrado o desenrolar da iniciativa 

“limpar Portugal”. ..........................................................................................................................  

Utilizando a expressão referida pelo Vereador Manuel Borras, referiu que efectivamente, a 

empreitada da Alameda é uma obra de certa envergadura e a que Oliveira do Bairro não estava 

habituada, contudo, existe um mapa de trabalhos previsto, sendo efectuada a respectiva 

fiscalização e acompanhamento, de forma a que o transtorno causado aos Munícipes seja o 

mínimo possível, nomeadamente no que diz respeito aos acessos às habitações e ao comércio em 

geral. Informou o Vereador que poderá consultar os respectivos dossiers. ........................................  

Referiu que o local mais pertinente e indicado para realçar o trabalho dos Chefes de Divisão e 

tendo em atenção que lidera um Executivo Municipal, é em Reunião do Executivo Municipal. ..........  

Quanto ao “apagão”, disse tratar-se de uma situação que passa pelos particulares e que o podem 

realizar no seu dia a dia, sendo que, no caso da Autarquia se está tentar diariamente reduzir o peso 

que os consumos energéticos têm na factura a pagar. .....................................................................  

Relembrou que o Vereador Jorge Mendonça não se pronunciou quando o assunto do consumo da 

energia eléctrica no novo Pólo Escolar de Oliveira do Bairro foi abordado em Reunião de Câmara, 

reiterando não haver qualquer contradição entre os números apresentados por si em Reunião do 

Executivo Municipal e o líder da Bancada do PPD/PSD na Assembleia Municipal. ..............................  

Quanto às áreas verdes, disse que as situações são todas equacionadas, até porque se trata de 

matéria acompanhada por arquitectos, designadamente paisagistas. ...............................................  

Em relação à questão dos terrenos para a obra da Alameda, referiu que a obra não avançou há 

quatro anos por força dos processos judiciais que foram levantados, por responsabilidade de 
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pessoas relacionadas com o CDS/PP, resultando das palavras do Vereador Jorge Mendonça, que o 

mesmo despenderia verbas há 4 anos atrás sem que tal necessidade se justificasse na altura............  

Quanto à estreia no Silveiro, felicitou a União Desportiva por acolher e levar a efeito este tipo de 

iniciativas. .......................................................................................................................................  

Em relação à Rua das Areias, informou que a Autarquia está atenta à situação, sendo que, no que 

respeita ao piso da Biblioteca Municipal, o mesmo será requalificado muito em breve. .....................  

No que respeita às estreias no Silveiro, recordou que o apoio dado à União Desportiva do Silveiro 

era para duas estreias nacionais e não somente aquela que já foi levado a efeito, salientando as 

palavras proferidas pelo encenador Tozé Martinho na noite de estreia. ............................................  

No que respeita à Casa da Cultura, referiu que se deve distinguir rentabilização, de lucro, 

exemplificando que a Biblioteca Municipal é rentável mas não dá lucro. ..........................................  

Por último, informou ter recebido uma comunicação do Advogado da Autarquia, informando ter 

sido o Município de Oliveira do Bairro absolvido de processo judicial em que é autor, SóArgilas, não 

tendo o mesmo ainda transitado em julgado. ..................................................................................  

Informou ter recebido da Comissão Política e Concelhia do CDS/PP, uma carta referente ao 

Relatório do Estatuto da Oposição, onde é referido que o mesmo não reflecte o Estatuto da 

Oposição e onde é pedido que tal Relatório seja discutido na Assembleia Municipal. Informou ter 

remetido o assunto ao Presidente da Mesa da Assembleia Municipal. ..............................................  

O Vereador Jorge Pato, referiu concordar com os elogios dados aos funcionários da Autarquia. .......  

Referiu que os processos não são razão que justifique o não avanço da obra da Alameda. ...............  

O Presidente da Câmara reiterou que as Providências Cautelares impediram o avanço das obras e 

os processos judiciais foram instaurados por elementos relacionados com o CDS/PP. ........................  

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

PONTO 2 - RELATÓRIO DE GESTÃO DE 2010, DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2010, 

INVENTÁRIO DO ANO DE 2010 E APLICAÇÃO DO RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO 2010. .......  

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

e o Vereador Jorge Mendonça, Jorge Pato e Manuel Borras. ............................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal, após análise do Relatório de Gestão, Documentos de 

Prestação de Contas de 2010 e ter verificado todos os documentos constantes do Anexo I do 

Tribunal de Contas que se encontram integralmente elaborados, deliberou por maioria, com os 

votos a favor do Presidente e Vice-Presidente da Câmara, dos Vereadores Amílcar Mota e Carlos 

Ferreira e Manuel Borras e os Votos Contra dos Vereadores Jorge Mendonça e Jorge Pato, o 
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seguinte: .........................................................................................................................................  

1.º - Aprovar o Relatório de Gestão de 2010 e os Documentos de Prestação de Contas de 2010 e 

remeter os mesmos à Assembleia Municipal com vista à competente apreciação e votação, ao 

abrigo da alínea e) do n.º 2 do art.º 64.º, conjugado com a alínea c) 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.  

2.º - Aprovar o Inventário 2010 e remeter o mesmo à Assembleia Municipal para apreciação ao 

abrigo da alínea e) do n.º 2 do art.º 64.º, conjugado com a alínea c) 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 - Tendo-se apurado no exercício de 2010 um Resultado Líquido positivo de 3.025.369,10 € (três 

milhões vinte e cinco mil, trezentos e sessenta e nove euros e dez cêntimos) e no seguimento das 

imposições legais do ponto 2.7.3.4 do POCAL “É obrigatório o reforço do património até que o 

valor contabilístico da conta 51 - Património - corresponda a 20% do activo Líquido” e 2.7.3.5. do 

POCAL “sem prejuízo do disposto no n.º anterior deve constitui-se um reforço anual da conta 571 - 

Reservas Legais - no valor mínimo de 5% do Resultado Líquido”, subscrever a seguinte proposta de 

aplicação: .......................................................................................................................................  

- 51 - Património: 1.102.109,50 € (um milhão cento e dois mil, cento e nove euros e cinquenta 

cêntimos); .......................................................................................................................................  

- 571 - Reservas Legais: 151.268,46 € (cento e cinquenta e um mil, duzentos e sessenta e oito 

euros e quarenta e seis cêntimos); ...................................................................................................  

- 59 - Resultados transitados: 1.771.991,14 € (um milhão, setecentos e setenta e um mil, 

novecentos e noventa e um euros e catorze cêntimos). ....................................................................  

E remetê-la à Assembleia Municipal com vista à competente aprovação, ao abrigo do ponto 2.7.3.1 

do POCAL. ......................................................................................................................................  

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

Neste momento o Vereador Jorge Mendonça referiu que tinha numa Pen uma Declaração de Voto 

para integrar a Acta. .......................................................................................................................  

O Presidente da Câmara solicitou que entregasse a referida Declaração e que a mesma ficaria 

apensa à Acta. ................................................................................................................................  

Perante esta resposta o Vereador Jorge Mendonça informou que a mesma se encontrava na Pen e 

que se não constasse do texto da acta não a apresentaria. ..............................................................  

O Presidente da Câmara referiu que assim sendo, não existia nenhuma Declaração de Voto. ...........  

 .......................................................................................................................................................  
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Nesta altura ausentou-se da Sala de Reuniões o Vereador Jorge Pato, referindo que tinha 

compromissos inadiáveis e que, tendo em atenção o pouco tempo que tinha estado na Reunião, 

prescindia da senha de presença. ....................................................................................................  

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

PONTO 3 – INFORMAÇÃO N.º 17/11 PRESTADA PELA UNIDADE DE PLANEAMENTO, ESTUDOS E 

PROJECTOS – ALTERAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DA ZONA ENVOLVENTE AOS NOVOS 

PAÇOS DE CONCELHO DE OLIVEIRA DO BAIRRO – APROVAÇÃO DA PROPOSTA FINAL. ..................  

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

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

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

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

1.º – Subscrever a proposta de “Alteração do Plano de Pormenor da Zona Envolvente aos Novos 

Paços de Concelho de Oliveira do Bairro”; .......................................................................................  

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

Municipal, para efeitos da competente aprovação. ..........................................................................  

3.º – Após a referida aprovação, promover a publicação em Diário da República da “Alteração do 

Plano de Pormenor da Zona Envolvente aos Novos Paços de Concelho de Oliveira do Bairro”, a qual 

entrará em vigor no dia seguinte ao da referida publicação. ............................................................  

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

PONTO 4 – PROPOSTA APRESENTADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA – AQUISIÇÃO DE 2 

PRÉDIOS COM A ÁREA DE 8.187 M2 COM VISTA À IMPLANTAÇÃO DO PÓLO ESCOLAR DE OIÃ 

NASCENTE PELO VALOR GLOBAL DE 135.000,00 €. ........................................................................  

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

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

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

1.º - Adquirir o prédio inscrito na matriz predial rústica da Freguesia de Oiã sob o artigo 6.190 com 

a área de 4.400 m2 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Oliveira do Bairro sob o 

número 5941, sito no lugar de Lombinhos, pelo preço de 71.690,00 € (setenta e um mil seiscentos 

e noventa euros) acrescendo como indemnização o valor de 880,00 € (oitocentos e oitenta euros) 

referente a 4 árvores de fruto com o valor unitário de 50,00 € (cinquenta euros) cada, a um portão 

metálico no valor de 350,00 € (trezentos e cinquenta euros) e a um muro de vedação com 16,50 

ml com o valor de 330,00 € (trezentos e trinta euros). .....................................................................  
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2.º - Adquirir o prédio inscrito na matriz predial rústica da Freguesia de Oiã sob o artigo 6.191 com 

a área de 3.787 m2 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Oliveira do Bairro sob o 

número 5931, sito no lugar de Lombinhos, pelo preço de 61.700,00 € (sessenta e um mil 

setecentos euros) acrescendo como indemnização o valor de 730,00 € (setecentos e trinta euros) 

referente a 1 árvore de fruto com o valor unitário de 50,00 € (cinquenta euros), a um portão 

metálico no valor de 350,00 € (trezentos e cinquenta euros) e a um muro de vedação com 16,50 

ml com o valor de 330,00 € (trezentos e trinta euros). .....................................................................  

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

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

APROVAÇÃO DO PROJECTO DE ARQUITECTURA E ESPECIALIDADES DA “AMPLIAÇÃO E 

REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DO 2.º E 3.º CICLO DR. ACÁCIO AZEVEDO, EM OLIVEIRA 

DO BAIRRO”. ..................................................................................................................................  

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

Vice-Presidente da Câmara. ............................................................................................................  

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

Arquitectura e Especialidades referentes à ampliação e requalificação da Escola Básica dos 2.º e 3.º 

Ciclo Dr. Acácio Azevedo, em Oliveira do Bairro. .............................................................................  

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

PONTO 6 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA APRESENTADA PELO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA – 

APROVAÇÃO DO PROJECTO DE ARQUITECTURA E ESPECIALIDADES DA “AMPLIAÇÃO E 

REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE OIÃ”. ........................................................  

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 Projecto de 

Arquitectura e Especialidades referentes à ampliação e requalificação da Escola Básica Integrada de 

Oiã. ................................................................................................................................................  

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

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

NOVA ALAMEDA DA CIDADE - COMPRA DO PRÉDIO URBANO ARTIGO 112/OLIV. BAIRRO, PELO 

PREÇO DE 25.760,00 €, ACRESCIDO DE PAGAMENTO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS 

PATRIMONIAIS NO VALOR DE 18.620,00 €. ....................................................................................  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Vice-Presidente da Câmara a fim de expor o 
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assunto e o Vereador Manuel Borras. .............................................................................................  

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

prédio urbano artigo 112/Oliveira do Bairro, a Mário Lopes dos Santos e mulher, José Alberto 

Quintas Lopes e mulher, Maria Adelaide Oliveira Santiago, viúva, Célia Maria Oliveira Quintas 

Saldenha, Yolanda Maria Santos Wright, ambas casadas e Carlos Manuel de Oliveira Quintas, 

divorciado, pelo preço de 25.760,00 € (vinte e cinco mil setecentos e sessenta euros), acrescido do 

pagamento de uma indemnização no valor de 18.620,00 € (dezoito mil seiscentos e vinte euros), o 

que perfaz o total de 44.380,00 € (quarenta e quatro mil trezentos e oitenta euros); .......................  

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

PONTO 8 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA APRESENTADA PELO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA - 

NOVA ALAMEDA DA CIDADE - COMPRA DE 49M2 DE TERRENO DO PRÉDIO URBANO ARTIGO 

125/OLIV. BAIRRO, PELO PREÇO DE 4.016,04 € ACRESCIDO DO PAGAMENTO DE INDEMNIZAÇÃO 

DE DANOS PATRIMONIAIS SOFRIDOS NO VALOR DE 10.983,96 €. ..................................................  

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 49 m2 de área do prédio urbano artigo 125/Oliveira do Bairro, a Vítor 

Manuel Pires Loureiro Oliveira e mulher, mediante as seguintes contrapartidas: ...............................  

1.º - Pagamento do preço de 4.016,04 € (quatro mil dezasseis euros e quatro cêntimos), acrescido 

de uma indemnização no valor de 10.983,96 € (dez mil novecentos e oitenta e três euros e noventa 

e seis cêntimos), o que perfaz o total de 15.000,00 € (quinze mil euros); .........................................  

2.º - Aprovar e autorizar a concessão de alojamento ao Sr. Manuel do Rosário, nos termos da 

Informação/Proposta do Vice-Presidente da Câmara, datada de 25 de Março de 2011 e que aqui se 

dá por integralmente reproduzida para todos os efeitos legais; ........................................................  

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

que constam da Informação/Proposta do Vice-Presidente da Câmara antes mencionada. .................  

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

PONTO 9 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA APRESENTADA PELO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA - 

NOVA ALAMEDA DA CIDADE - CEDÊNCIA DE 121M2 DE TERRENO PARA INTEGRAR DOMINIO 

PÚBLICO (PASSEIO E ESTACIONAMENTO) DO PREDIO URBANO 2.590/OLIV. BAIRRO E COMPRA 

DO PRÉDIO URBANO ARTIGO 762/OLIV. BAIRRO, PELO PREÇO DE 23.830,00 €, ACRESCIDO DE 

PAGAMENTO DE INDEMNIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E ENCARGOS COM OBRAS DE 
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REABILITAÇÃO NOUTRA CASA DE HABITAÇÃO PERTENCENTE AOS PROPRIETÁRIOS, PARA 

REALOJAMENTO DO INQUILINO DE ARRENDAMENTO HABITACIONAL, NO VALOR TOTAL DE 

17.124,00 €. ...................................................................................................................................  

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

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

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

1.º - Aprovar e autorizar a compra do prédio urbano artigo 762/Oliveira do Bairro, a José António 

Alves da Costa e mulher Teresa Maria da Silva Gonçalves Costa, pelo preço de 23.830,00 € (vinte e 

três mil oitocentos e trinta euros); ...................................................................................................  

2.º - Aprovar e autorizar o pagamento das indemnizações no valor total de 17.124,00 € (dezassete 

mil cento e vinte e quatro euros), nas condições propostas no ponto seis da Informação/Proposta 

do Vice-Presidente da Câmara, datada de 25 de Março de 2011 e que aqui se dá por integralmente 

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

3.º - Aprovar a execução de todas as contrapartidas provenientes da negociação levada a efeito 

com os proprietários e que constam da Informação/Proposta do Vice-Presidente da Câmara antes 

mencionada. ...................................................................................................................................  

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

PONTO 10 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE OBRAS MUNICIPAIS – APROVAÇÃO DA 

LISTA DE ERROS E OMISSÕES DA EMPREITADA DENOMINADA “CASA DA CULTURA DR. ALÍPIO 

SOL.” ..............................................................................................................................................  

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 a Lista de Erros e Omissões do Caderno de Encargos da empreitada “Casa da Cultura 

Dr. Alípio Sol”, a que se refere o artigo 61.º e seguintes do Código dos Contratos Públicos, na sua 

actual redacção; ..............................................................................................................................  

2.º - Aprovar a alteração do preço base da empreitada, inicialmente previsto em 4.830.000,00 € 

(quatro milhões oitocentos e trinta mil euros) + IVA, para o montante de 4.839.945,13 € (quatro 

milhões oitocentos e trinta e nove mil novecentos e quarenta e cinco euros e treze cêntimos) + IVA .  

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

PONTO 11 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE OBRAS MUNICIPAIS – TRABALHOS A 

MAIS A PREÇOS CONTRATUAIS E A PREÇOS ACORDADOS NA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO 
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DA FEIRA DA PALHAÇA” NO MONTANTE DE 123.110,19 € E DE 71.949,64 € RESPECTIVAMENTE 

E TRABALHOS A MENOS NO MONTANTE DE 255.016,54 €. ...........................................................  

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

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

Preços Contratuais e a Preços Acordados e os Trabalhos a Menos na Empreitada de “Construção da 

Feira da Palhaça” adjudicada à firma Vidal Pereira & Gomes, Lda. nos termos e valores constantes 

da Informação da Unidade de Obras Particulares, datada de 11 de Março de 2011, que aqui se dá 

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

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

PONTO 12 – ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO 1º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO E EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DE OIÃ NASCENTE”. .................................................  

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 a abstenção dos Vereadores Jorge 

Mendonça e Manuel Borras, o seguinte: ..........................................................................................  

1.º – Aprovar o Relatório Final relativo ao Concurso Público da Empreitada de “Construção da 

Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Educação Pré-Escolar de Oiã Nascente”; ................................  

2.º – Notificar o consórcio Joaquim Fernandes Marques & Filhos, Lda. + Argoconstrutora – 

Construção Civil, Lda., da adjudicação daquela empreitada pelo valor da sua proposta no montante 

de 2.190.380,04 € (dois milhões cento e noventa mil trezentos e oitenta euros e quatro cêntimos) 

+ IVA. .............................................................................................................................................  

3.º - Aprovar a Minuta do Contrato. ................................................................................................  

4.º - Proceder aos respectivos compromissos orçamentais. ...............................................................  

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

PONTO 13 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE NOTARIADO E DESENVOLVIMENTO 

EMPRESARIAL – REQUERIMENTO APRESENTADO POR JOÃO FERNANDES DA SILVA – PEDIDO DE 

AUTORIZAÇÃO PARA TRANSMITIR POR DOAÇÃO O PRÉDIO URBANO ART.º 5395, SITO NA ZONA 

INDUSTRIAL DE OIÃ A SEU FILHO CARLOS FERNANDO DUARTE SILVA. ...........................................  

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 o Sr. João Fernandes da 

Silva e mulher Maria Otília Vidal Duarte da Silva, a proceder à transmissão por doação do Prédio 
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Urbano artigo 5395, sito na Zona Industrial de Oiã, a favor de Carlos Fernando Duarte Silva, 

devendo ser entregue na Câmara Municipal, fotocópia do registo de aquisição, para confirmação 

do acto de doação, bem como da permanência da cláusula resolutiva e de reversão. .......................  

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

PONTO 14 – INFORMAÇÃO TÉCNICA PRESTADA PELA UNIDADE DE 2.º GRAU DE OBRAS 

MUNICIPAIS - REQUALIFICAÇÃO DA E.N. 235 - NOVA ALAMEDA DA CIDADE - CEDÊNCIAS - 15.ª 

FASE. ..............................................................................................................................................  

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

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

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

1.º – Aprovar o Mapa de Cedências – 15.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 15- INFORMAÇÃO PRESTADA PELO COORDENADOR DO GABINETE DE APOIO ÀS 

ASSOCIAÇÕES – CEDÊNCIA DO EDIFÍCIO DA ESTAÇÃO DE OIÃ E DO ARMAZÉM DO CAIS, À 

ASSOCIAÇÃO DO CARNAVAL DE OIÃ. ............................................................................................  

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 de Protocolo de 

Cooperação, a celebrar entre o Município de Oliveira do Bairro e a Associação do Carnaval de Oiã, 

com vista à cedência do Edifício da Estação de Oiã e do Armazém do Cais, à referida Associação ..  

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

PONTO 16 – E-MAIL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OLIVEIRA DO BAIRRO A SOLICITAR 

CEDÊNCIA DE UMA SALA DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE OLIVEIRA DO BAIRRO, PARA 

DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO “LOJA SOCIAL”. ......................................................................  

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

e o Vereador Manuel Borras. ...........................................................................................................  

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

Cooperação, a celebrar entre o Município de Oliveira do Bairro e o Agrupamento de Escolas de 

Oliveira do Bairro, com vista à cedência de uma sala da antiga Escola Primária de Oliveira do Bairro 

(1.º andar – lado sul), ao referido Agrupamento. ...........................................................................  
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 .......................................................................................................................................................  

PONTO 17 – PROCESSO DE OBRAS N.º 109/2007 DE EUCLIDES DA SILVA SANTIAGO – 

CADUCIDADE DA LICENÇA DE CONSTRUÇÃO REFERENTE A OBRA SITA NA LAGOINHA, 

FREGUESIA DE MAMARROSA. ........................................................................................................  

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

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

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

1.º - Declarar a caducidade do Alvará de Construção n.º 292/07, datado de 18 de Dezembro de 

2007, referente ao Processo de Obras n.º 109/07. ...........................................................................  

2.º - Proceder à cassação do Alvará de Construção n.º 292/2007, nos termos do previsto no n.º 5 

do art.º 71 do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

555/99 e demais legislação complementar. .....................................................................................  

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

PONTO 18 – PROCESSO DE OBRAS N.º 2534G/09 DE ARMANDO FERREIRA HENRIQUES – 

LICENCIAMENTO DE 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 introduzir o 

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

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

devendo o requerente realizar e submeter a Comunicação Prévia as obras de urbanização, com os 

respectivos projectos de especialidade referentes ao Loteamento. ....................................................  

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

PONTO 19 – PROCESSO DE OBRAS N.º 1825G/06 DE JOSÉ RAMOS – RECEPÇÃO PROVISÓRIA DE 

OBRAS DE URBANIZAÇÃO - OBRA SITA NA RUA VALE DE FEITEIRA, FREGUESIA DE TROVISCAL. 

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

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

DELIBERAÇÃO: Face ao exarado no Auto de Vistoria de 23/03/2011, a Câmara Municipal deliberou 

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

Loteamento n.º 1/07 e libertar a Garantia Bancária até ao montante de 983,42 € (novecentos e 

oitenta e três euros e quarenta e dois cêntimos), sendo que, este valor ficará retido como caução e 

garantia até à recepção definitiva das obras de urbanização, a qual ocorrerá cinco anos após a data 

da recepção provisória. ...................................................................................................................  



 
 
 
 
   

Reunião de Câmara de 31.03 ‘11         14|20 
 

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

PONTO 20 – PROCESSO DE OBRAS N.º 1884G/02 DE ECOLITORAL – ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES, LDA. – RECEPÇÃO PROVISÓRIA DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - OBRA SITA NA 

RUA DOS BRANQUINHOS – RIBEIRINHO - CARRIS, FREGUESIA DE OIÃ. ............................................  

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

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

DELIBERAÇÃO: Face ao exarado no Auto de Vistoria de 23/03/2011, a Câmara Municipal deliberou 

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

Loteamento n.º 14/04 e libertar a Garantia Bancária até ao montante de 2.316,24 € (dois mil 

trezentos e dezasseis euros e vinte e quatro cêntimos), sendo que, este valor ficará retido como 

caução e garantia até à recepção definitiva das obras de urbanização, a qual ocorrerá cinco anos 

após a data da recepção provisória. .................................................................................................  

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

PONTO 21 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE OBRAS MUNICIPAIS – APROVAÇÃO DA 

CONTA DA EMPREITADA “CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO, BIBLIOTECA E JUNTA DE FREGUESIA DE 

OIÃ”. ..............................................................................................................................................  

EMPRESA ADJUDICATÁRIA: ........................................................... VIDAL, PEREIRA & GOMES, LDA. 

VALOR DA ADJUDICAÇÃO:  .......................................................................... 1.827.036,84 € + IVA 

1.º CONTRATO DE TRABALHOS A MAIS ............................................................ 294.012,08 € + IVA 

TRABALHOS A MAIS A PREÇOS CONTRATUAIS: .................................................. 36.223,19 € + IVA 

TRABALHOS A MAIS A PREÇOS ACORDADOS: .................................................. 257.788,89 € + IVA 

TRABALHOS A MENOS:  ................................................................................................... NÃO TEM 

TOTAL DO 1.º CONTRATO:  .............................................................................. 294.012,08 € + IVA 

2.º CONTRATO DE TRABALHOS A MAIS ............................................................ 141.455,24 € + IVA 

TRABALHOS A MAIS: ........................................................................................ 106.476,61 € + IVA 

TRABALHOS A MENOS:  ...................................................................................... 34.978,63 € + IVA 

TOTAL DO 2.º CONTRATO:  .............................................................................. 106.476,61 € + IVA 

TOTAIS DA EMPREITADA: 

TOTAL DE TRABALHOS A MAIS: ...  .................................................................... 400.488,70 € + IVA 

TOTAL DE TRABALHOS A MENOS DO CONTRATO: ........................................... 361.494,45 € + IVA 

TOTAL DE TRABALHOS A MENOS DO 2.º CONTRATO ADICIONAL: ..................... 34.978,63 € + IVA 

TOTAL DE TRABALHOS A MENOS: .................................................................... 396.473,08 € + IVA 
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REVISÃO DE PREÇOS:  ......................................................................................... 22.902,51 € + IVA 

CUSTO FINAL DA OBRA:  ............................................................................... 1.888.933,59 € + IVA 

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 Conta Final da 

Empreitada de “Construção de Auditório, Biblioteca e Junta de Freguesia de Oiã”. ..........................  

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

PONTO 22 – OFÍCIO DA KIWICOOP – COOPERATIVA FRUTÍCOLA DA BAIRRADA, CRL, A SOLICITAR 

A DISPONIBILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DO “ESPAÇO INOVAÇÃO” NO DIA 15 DE MARÇO DE 2011 

PARA EFEITOS DE REALIZAÇÃO DE UM SEMINÁRIO SUBORDINADO AO TEMA “NUTRIÇÃO DA 

ACTINÍDEA E PROTECÇÃO FITOSSANITÁRIA” – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO VICE-

PRESIDENTE DA CÂMARA DATADO DE 14 DE MARÇO DE 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 Vice-

Presidente da Câmara, datado de 14 de Março de 2011, em que autorizou a cedência gratuita do 

Auditório do “Espaço Inovação” à Kiwicoop – Cooperativa Frutícola da Bairrada CRL, no dia 15 de 

Março de 2011, para efeitos de realização de um seminário subordinado ao tema “Nutrição da 

Actinídea e Protecção Fitossanitária”. ..............................................................................................  

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

PONTO 23 – E-MAIL DA ACIB – ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DA BAIRRADA, A 

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

MARÇO DE 2011 PARA EFEITOS DE REALIZAÇÃO DE UM SEMINÁRIO SUBORDINADO AO TEMA 

“GESTÃO DA INOVAÇÃO” – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA 

DATADO DE 21 DE MARÇO DE 2011. .............................................................................................  

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

Presidente da Câmara, datado de 21 de Março de 2011, em que autorizou a cedência gratuita do 

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

Março de 2011, para efeitos de realização de um seminário subordinado ao tema “Gestão da 

Inovação”. ......................................................................................................................................  

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

PONTO 24 – E-MAIL DA ACIB – ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DA BAIRRADA, A 

SOLICITAR A DISPONIBILIZAÇÃO DO GABINETE MÉDICO DO “ESPAÇO INOVAÇÃO” NO DIA 24 DE 

MARÇO DE 2011 (DE TARDE) PARA EFEITOS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS – RATIFICAÇÃO DO 
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DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA DATADO DE 22 DE MARÇO DE 2011. ...................  

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

Presidente da Câmara, datado de 22 de Março de 2011, em que autorizou a cedência gratuita do 

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

24 de Março de 2011 (de tarde). .....................................................................................................  

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

PONTO 25 – E-MAIL DA ACIB – ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DA BAIRRADA, A 

SOLICITAR A DISPONIBILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DO “ESPAÇO INOVAÇÃO” NO DIA 4 DE MAIO 

DE 2011 PARA EFEITOS DE REALIZAÇÃO DE UMA SESSÃO DE DIVULGAÇÃO DA “METODOLOGIA 

LEAN” – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA DATADO DE 24 DE 

MARÇO DE 2011. ...........................................................................................................................  

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

Presidente da Câmara, datado de 24 de Março de 2011, em que autorizou a cedência gratuita do 

Auditório do “Espaço Inovação” à ACIB Associação Comercial e Industrial da Bairrada, no dia 04 de 

Maio de 2011, para efeitos de realização de um seminário subordinado ao tema “Metodologia 

Lean”. ............................................................................................................................................  

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

 

A D I T A M E N T O 

 

PONTO 1 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA APRESENTADA PELO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA - 

NOVA ALAMEDA DA CIDADE – CEDÊNCIA GRATUITA DE 248 M2 DE TERRENO E COMPRA DE 

PARCELA DE TERRENO COM 166 M2 PELO PREÇO DE 4.150,00 € - TOTAL DE 414 M2 PARA 

INTEGRAR DOMÍNIO PÚBLICO, DESIGNADAMENTE PARA PISTA CICLÁVEL, PASSEIO E 

ESTACIONAMENTO, DO PRÉDIO MISTO COMPOSTO PELOS PRÉDIOS U-1380 E R-8531 (PROCESSO 

1.13). ..............................................................................................................................................  

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

assunto e o Vereador Manuel Borras. .............................................................................................  

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

1.º - Aprovar e autorizar a compra de 166 m2 de terreno do prédio misto composto pelos artigos 

urbano 1380 e rústico 8531, Freguesia e Concelho de Oliveira do Bairro, a Maria Carolina 

Henriques da Silva, viúva, Vítor Manuel Henriques Pereira e mulher e Maria Alcina Henriques 



 
 
 
 
   

Reunião de Câmara de 31.03 ‘11         17|20 
 

Ferreira, pelo preço de 4.150,00 € (quatro mil cento e cinquenta euros); .........................................  

2.º - Aprovar a execução das contrapartidas provenientes da negociação levada a efeito com os 

proprietários e que constam da Informação/Proposta do Vice-Presidente da Câmara datada de 30 

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

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

PONTO 2 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO VEREADOR DO PELOURO – PROTOCOLO DE 

COOPERAÇÃO DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. .............................................................  

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

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

Cooperação, a celebrar entre o Município de Oliveira do Bairro e a I.Neto – Consultoria 

Agroflorestal, Lda., com vista à valorização dos resíduos verdes e castanhos produzidos na área do 

Município de Oliveira do Bairro. .....................................................................................................  

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

PONTO 3 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA APRESENTADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA – 

REQUERIMENTO DA UNIÃO FILARMÓNICA DO TROVISCAL. ............................................................  

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

os Vereadores Jorge Mendonça e Manuel Borras. ...........................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, ao abrigo do disposto na alínea e) 

do n.º 1 do art.º 13.º, na alínea g) do n.º 2 do art.º 20.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro e 

ainda com o disposto na alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º e art.º 67.º da Lei n.º 169/99, de 14 de 

Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o seguinte: ........  

1.º - Atribuir à União Filarmónica do Troviscal um subsídio ordinário no montante de 20.000,00 € 

(vinte mil euros); .............................................................................................................................  

2.º - Apoiar a União Filarmónica do Troviscal (Banda Filarmónica) com vista à sua participação na 

Conferência Internacional da Associação Mundial de Bandas e Ensembles de Sopros, com o 

montante de 20.000,00 € (vinte mil euros), nos termos constantes de Protocolo de colaboração a 

celebrar entre o Município de Oliveira do Bairro e a referida Associação, promovendo-se por último 

a devida publicitação em Boletim Municipal.....................................................................................  

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

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

CONTRATAÇÃO DE UM TÉCNICO SUPERIOR COM LICENCIATURA EM ENGENHARIA DOS 

RECURSOS FLORESTAIS. ..................................................................................................................  
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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, aprovar a Informação/Proposta do 

Presidente da Câmara, datada de 31 de Março de 2011 e que aqui se dá por integralmente 

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

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

PONTO 5 – OFÍCIO DA JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVEIRA DO BAIRRO – PEDIDO DE APOIO PARA 

CONCEPÇÃO E PRODUÇÃO DE MATERIAIS PUBLICITÁRIOS PARA A UNIVERSIDADE SÉNIOR DE 

OLIVEIRA DO BAIRRO. .....................................................................................................................  

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, apoiar a Junta de Freguesia de 

Oliveira do Bairro, na concepção e produção de materiais publicitários para a Universidade Sénior 

de Oliveira do Bairro nos termos solicitados. ....................................................................................  

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

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

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria referente ao dia 30 

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

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS:  ............................................................. 545.922 Euros e 71 Cêntimos 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS:  ..................................................... 925.351 Euros e 81 Cêntimos 

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES:  ..................................................... 1.471.274 Euros e 52 Cêntimos 

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

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

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

seguinte cidadão: ..........................................................................................................................  

FERNANDO HENRIQUES, cidadão da Freguesia de Oliveira do Bairro, reportou-se à sinalética das 

obras da Alameda, nomeadamente no que respeita ao trânsito de pesados, dado que ao virar da 

Rua Sr. dos Aflitos para a Rua N. Sr.ª das Candeias, passam por cima do passeio ali existente e 

deterioram o mesmo, pelo que, sugeriu que fossem ligeiramente alteradas as referidas indicações. ..  

O Vice-Presidente da Câmara informou que as indicações estão correctas, nomeadamente pelo 

facto de ser indicado que o trânsito está cortado no acesso a Oliveira do Bairro Norte, sendo que, 

os que pretenderem aceder a Oliveira do Bairro Centro, continuarão em frente na Variante. ............  

MANUEL MARTINS, Presidente da Junta de Freguesia da Palhaça referiu que já se conseguiu 

encontrar um princípio de solução para a Rua do Arieiro de Cima. ...................................................  
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Em relação à 2.ª Fase da Feira da Palhaça, questionou se já se vislumbra uma solução. .....................  

Procurou igualmente saber o ponto de situação relativamente à antiga Escola Primária da Palhaça. ..  

Questionou da viabilidade da colocação de arbustos na Zona Industrial da Palhaça. .........................  

O Presidente da Câmara informou que a Câmara Municipal está a trabalhar de uma forma 

empenhada para se encontrar uma solução, mas sem quaisquer atropelos legais, sendo certo que 

não se irá avançar com o Projecto de Arquitectura da Feira tal qual está. .........................................  

Quanto à Escola e Pólo de Leitura, informou que a Câmara Municipal está a diligenciar no sentido 

da abertura de um procedimento concursal para o efeito. ...............................................................  

Referiu ter a Câmara Municipal já decidido colocar uma cortina arbórea entre o final da Zona 

Industrial da Palhaça e o Campo de Escuteiros. ................................................................................  

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

Nesta altura ausentou-se da sala de reuniões o Vereador Jorge Mendonça. .....................................  

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

APROVAÇÃO DA ACTA: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, nos termos do n.º 1 e do 

n.º 2 do art.º 92.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 

5-A/2002, de 11 de Janeiro, aprovar a presente Acta. ......................................................................  

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

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

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

dezanove horas e vinte minutos, da qual se lavrou a presente Acta, que depois de lida e aprovada 

vai ser assinada por todos os presentes acima referidos e por mim, José Miguel Cardoso Duarte, 

Coordenador Técnico, que a redigi. .................................................................................................  

 

 

 

______________________________________ 

MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA 

 
 

_______________________________________ 

JOAQUIM MANUEL SANTOS ALVES DE JESUS 
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_______________________________ 

AMÍLCAR ANTÓNIO EUSÉBIO MOTA 

 
 

________________________________ 

CARLOS MANUEL FERREIRA FERREIRA 

 
 

_________________________________ 
JORGE DIOGO CARDOSO MENDONÇA 

 
 

____________________ 

JORGE FERREIRA PATO 

 
 

________________________ 

MANUEL FERREIRA BORRAS 

 
 

_____________________________ 

JOSÉ MIGUEL CARDOSO DUARTE 

 


