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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO DE 08 DE 

JANEIRO DE 2009. ..........................................................................................................................  

DATA DA REUNIÃO: Oito de Janeiro de dois mil e nove. .................................................................  

LOCAL DA REUNIÃO: Sala das Reuniões, sita no primeiro piso do edifício da Câmara Municipal. .....  

PRESIDIU: Senhor Presidente da Câmara Municipal. ........................................................................  

PRESIDENTE: Mário João Ferreira da Silva Oliveira, presente. ...........................................................  

VEREADOR: Cristóvão Miguel Oliveira Batista, presente. .................................................................  

VEREADOR: António Augusto Marques Mota, presente. .................................................................  

VEREADOR: Laura Sofia Aires Ferreira Pires, presente. .....................................................................  

VEREADORA: Leontina Azevedo da Silva Novo, presente. ...............................................................  

VEREADOR: Manuel de Campos Silvestre, presente. .......................................................................  

VEREADOR: Acácio Vieira Albuquerque, presente. ..........................................................................  

HORA DE INÍCIO DA REUNIÃO: Catorze horas e trinta minutos. ......................................................  

REDIGIU: José Miguel Cardoso Duarte - Chefe de Secção. ...............................................................  

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

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

PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou os presentes que o Vice-Presidente da Câmara comunicou, 

por escrito, que não poderia estar presente na Reunião, solicitando a respectiva substituição...........  

Face ao exposto, foi deliberado, por unanimidade, justificar a respectiva falta. .................................  

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

INTRODUÇÃO DE PONTOS EXTRA À ORDEM DO DIA DA REUNIÃO.................................................  

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 do Decreto-Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, alterado pela Lei n.º 5-

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

VEREADORA LEONTINA NOVO: Referiu não concordar com a introdução em aditamento do 

assunto que diz respeito ao ofício a dirigir ao Jornal da Bairrada, no âmbito do Direito de Resposta, 

dado que, na sua opinião, não se deveria, em Reunião de Câmara, dar resposta a artigos que são 

publicados no Jornal. Caso o Presidente da Câmara ou os Vereadores entendam que devem dar 

resposta a um determinado artigo de Jornal, têm toda a liberdade e autonomia para o fazer, pois 

não necessitam do aval de terceiros, daí não concordar com a introdução deste ponto na presente 

Ordem de Trabalhos........................................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Disse que, embora respeitando a opinião da Vereadora Leontina Novo, 
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é entendimento do Executivo Municipal, que deveria ser presente em Reunião de Câmara, para 

aprovação de todos os Vereadores que compõem este órgão, o teor do ofício a remeter ao Jornal 

da Bairrada, considerando que uma resposta dada individualmente, é diferente de uma resposta 

dada por um órgão colectivo...........................................................................................................  

Mais esclareceu que o assunto será colocado à votação e cada Vereador votará de acordo com a 

sua consciência, tal como o faz nos restantes pontos da Ordem de Trabalhos. .................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade introduzir os pontos descritos no 

Aditamento.....................................................................................................................................  

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

PONTO 1 – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR. .........................................................  

Foi dispensada a leitura da Acta da Reunião Ordinária da Câmara Municipal, datada de 22 de 

Dezembro de 2008, por ter sido distribuída previamente. ................................................................  

Após terem sido sugeridas correcções à acta, foi a mesma submetida à votação. .............................  

DELIBERAÇÃO: A acta da Reunião de Câmara de 22 de Dezembro de 2008 foi aprovada por 

Maioria, com a Abstenção do Vereador Cristóvão Batista. ...............................................................  

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

PONTO 2 – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA | ASSUNTOS DE INTERESSE CONCELHIO..........  

VEREADOR MANUEL SILVESTRE: Informou que na semana transacta, teve necessidade de recorrer 

ao Centro de Saúde de Oliveira do Bairro, tendo verificado que se encontravam bastantes utentes 

naquele Serviço, o que fazia com que não houvesse espaço suficiente para os mesmos, pelo que 

muitos desses utentes se encontravam no exterior...........................................................................  

Mais disse que, enquanto não se conseguir resolver de forma definitiva a questão da construção do 

novo Centro de Saúde, deveria tentar alargar-se o espaço destinado à sala de espera, sugerindo a 

colocação de um contentor que permita às pessoas aguardar pelo atendimento com alguma 

dignidade. ......................................................................................................................................  

A propósito do sucedido na véspera, no decurso da Sessão da Assembleia Municipal, reiterou que 

os Vereadores do Executivo Municipal quando tomam decisões, o fazem baseados nas informações 

dos Serviços da Autarquia e muito embora reconheça que são pessoas e que podem cometer os 

seus erros, solicitou que tivessem mais cuidado nas informações apresentadas para deliberação do 

Executivo Municipal, protegendo, desta forma, o órgão político de situações pelas quais não devem 

ser responsabilizados.......................................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Relativamente a este assunto, referiu que os Técnicos da Autarquia são 

altamente credenciados e responsáveis e são os mesmos que se encontravam na Câmara Municipal 
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no Mandato anterior. Referiu, igualmente, que sempre que detecta imprecisões fala com os 

respectivos responsáveis, contudo não é função do Presidente da Câmara ou dos Vereadores da 

Câmara Municipal serem auditores..................................................................................................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Referiu que o erro contido na deliberação referente ao processo da 

Metalcértima ocorreu pelo facto de na própria informação do Técnico constar uma data incorrecta.  

Mais disse que as datas constantes do despacho do Vereador e da Informação/Parecer dos Serviços 

Jurídicos estão ambas correctas, tendo o Despacho do Vereador a data de 17 de Dezembro e a 

Informação/Parecer dos Serviços Jurídicos a data de 18 de Dezembro. .............................................  

Apesar de reconhecer o lapso havido, no que à data da realização da Reunião de Câmara diz 

respeito, referiu não ser motivo para, em plena Sessão da Assembleia Municipal, os Técnicos 

Municipais e o órgão Executivo serem achincalhados.......................................................................  

Reconheceu, contudo, que terá de haver um cuidado suplementar nestas situações, mas neste caso 

em concreto foram todas rectificadas a tempo. ...............................................................................  

VEREADORA LAURA PIRES: Referiu que na sua esmagadora maioria os Técnicos da Autarquia são 

bons, no entanto há lapsos que surgem e os mesmos devem ser chamados à atenção, de forma a 

corrigirem e a melhorarem o seu desempenho. ...............................................................................  

Considerou incorrecto que determinadas pessoas utilizem estes lapsos e centrem toda a sua 

intervenção nesses mesmos lapsos, em detrimento de discutirem o assunto ou o essencial da 

questão propriamente dita. .............................................................................................................  

Mais disse que a política tem afastado muitas pessoas e a situação tenderá a agravar-se se se 

continuar a perder tempo com questões de somenos importância em detrimento de discutir o 

cerne da questão e os fundamentos e justificações que deram origem aos assuntos que são 

presentes para discussão, quer em Reunião de Câmara, quer em Sessão da Assembleia Municipal. ..  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que a questão do Centro de Saúde preocupa o Executivo 

Municipal, tendo no entanto mencionado não partilhar a ideia sugerida, da colocação de 

contentores no local, muito embora reconheça a necessidade de dar outro tipo de condições a 

quem utiliza aquele serviço..............................................................................................................  

A este respeito informou que irá abordar e discutir com o Director do Centro de Saúde quais as 

medidas imediatas que podem ser tomadas no sentido de solucionar o problema, a fim de dar 

outra dignidade aos utentes do Centro de Saúde. ...........................................................................  

Aproveitou para relembrar o sucedido na última Sessão Ordinária da Assembleia Municipal a 

propósito do Regulamento das Bolsas de Estudo, em que foi apresentada uma Proposta por parte 



 
 
 
 
   

Reunião de Câmara de 08.01 ‘09         4|13 

 

de algumas pessoas de uma determinada Bancada, que estão com receio que aquilo que foi 

aprovado pelo Órgão Executivo possa constituir um acto nulo e de nenhum efeito. .........................  

Recordou que o Executivo Municipal foi legitimamente eleito e é um órgão responsável, tendo de 

seguida questionado, qual foi o acto praticado em Reunião de Câmara, que foi nulo e de nenhum 

efeito. Contudo, são muitas as situações em que têm sido levantados problemas e dúvidas. ............  

A este respeito referiu não pactuar, não concordar e não aceitar este tipo de situações que colocam 

permanentemente em dúvida decisões do Executivo Municipal, pelo que procedeu à leitura de um 

texto que expressa o seu sentimento sobre o assunto. .....................................................................  

“… Vemos na educação o futuro do país e daí termos eleito a educação como objectivo estratégico 

de acção, visando contribuir para a igualdade de oportunidades, a superação das desigualdades 

económicas, sociais e culturais e o combate ao abandono e ao insucesso escolar. ............................  

No âmbito deste objectivo, temos vindo a tomar importantes medidas, desde a construção de oito 

novos pólos escolares, à aprovação do novo Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de 

Estudo e Outros Apoios aos Alunos do Ensino Superior, pretendendo adequá-lo às novas 

realidades. ......................................................................................................................................  

Apostamos nos jovens e valorizamos as suas capacidades e o seu mérito, os quais não podem ser 

coarctados por efectivas carências económico-financeiras. ..............................................................  

Neste enfoque, em 10 de Julho de 2008, ao abrigo da competência prevista na alínea b) e c) do 

nº4 do art.64º da Lei nº169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei nº5-A/2002, de 11 

de Janeiro a Câmara Municipal aprovou o Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de 

Estudo e Outros Apoios aos Alunos do Ensino Superior, Regulamento que veio a ser rectificado em 

11.09.2008, mediante deliberação do mesmo órgão. ......................................................................  

Com efeito compete à Câmara Municipal, ao abrigo das citadas normas prestar apoio a estratos 

sociais desfavorecidos ou dependentes, pelos meios adequados e nas condições constantes de 

regulamento municipal. ..................................................................................................................  

Trata-se, aliás, de matéria da exclusiva competência da Câmara Municipal.......................................  

É inquestionável para este executivo municipal a importância que este apoio representa para estes 

alunos, sobretudo pelas dificuldades económicas que comprovadamente atravessam, que, as mais 

das vezes, não lhes permitem ter acesso a elementos educacionais fundamentais, não obstante o 

mérito e valor revelados. .................................................................................................................  

Por isso lamentamos que o CDS/PP, nomeadamente a sua bancada na Assembleia Municipal, por 

alegadas razões que classifica como de ordem “técnico jurídica”, coloque entraves, à atribuição 

destes apoios, à semelhança do que faz noutros processos. .............................................................  
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Cremos mesmo que o CDS/PP ou não tem consciência da importância dos apoios que pretendemos 

atribuir ou simplesmente não quer que os mesmos sejam concedidos..............................................  

É entendimento dos serviços jurídicos da Câmara Municipal (Gabinete de Apoio Jurídico e JPALMS 

Advogados, RL), na esteira do que vem defendendo Maria José Castanheira Neves, sobre matérias 

da exclusiva competência da Câmara é este o órgão que tem competência para elaborar e aprovar 

regulamentos, matéria que aliás tem expressa consagração legal (alínea a) do nº7 do art.64 da Lei 

nº 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei nº5-A/2002, de 11 de Janeiro)................  

Assim, entendemos que, tendo sido observadas as exigências legais, o Regulamento se acha válido 

e eficaz. ..........................................................................................................................................  

Um município que pretende caminhar rumo ao desenvolvimento tem de centrar esforços nas 

questões real e materialmente importantes, ao invés de reunir obstáculos que sucessivamente 

atrasam esse desenvolvimento, atitude que o CDS/PP está determinado em continuar a adoptar, 

nesta matéria como em outras. .......................................................................................................  

Queremos jovens motivados e com condições suficientes para adquirirem uma formação adequada 

que no futuro possa vir a beneficiar o país em geral e o município em particular. Parece não o 

querer a oposição, o que veementemente repudiamos. ...................................................................  

É para nós claro o horizonte de medidas a tomar, nesta e nas demais matérias. Delas não nos 

afastaremos, pelo que a seu tempo os obstáculos que são colocados no caminho que traçámos – o 

caminho do desenvolvimento – serão afastados …” ........................................................................  

Mais disse entender que o Órgão Executivo é responsável e exige, antes de apresentar os assuntos 

para deliberação, os esclarecimentos necessários e não apresenta os assuntos de ânimo leve e 

muito menos o faz contrariando as regras legais e/ou democráticas.................................................  

VEREADOR ACÁCIO ALBUQUERQUE: De acordo com o que foi referido pelo Presidente da Câmara, 

quer os Serviços Jurídicos da Autarquia, quer a Sociedade de Advogados avençada, são do 

entendimento que é a Câmara Municipal que tem legitimidade para aprovar o Regulamento em 

causa. Face a essa posição, confessou não entender o porquê de o primeiro Regulamento ter sido 

remetido pela Câmara Municipal à Assembleia Municipal, a não ser que esse entendimento seja 

posterior àquela primeira remessa. ..................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que nada é estático e reportando-se a uma situação similar, 

recordou que o assunto que ontem fora presente à Assembleia Municipal, apesar de a Lei não ter 

sido alterada, é agora tratado de forma diferente pela Reserva Agrícola que passou agora a exigir 

que fosse a Assembleia Municipal a aprovar o Interesse Municipal. No caso em concreto, também 
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os Serviços Jurídicos estão permanentemente a discutir as mais variadas matérias e a chegar, 

eventualmente, a novos entendimentos. .........................................................................................  

Mais disse que o assunto não foi presente em Reunião de Câmara, sem antes terem sido recolhidos 

os pareceres dos Serviços Jurídicos do Município e Avençados e ainda o Parecer proferido pela Dr.ª 

Maria José Castanheira Neves, jurista da CCDR-C (em matérias similares). .......................................   

VEREADORA LAURA PIRES: Referiu que, na esmagadora maioria, a Câmara Municipal tem muitos 

bons Técnicos, havendo provas de que os mesmos se esforçam. ......................................................  

Mais disse que no caso em concreto e apesar da legislação não ter sido alterada, o que é certo é 

que a interpretação que dela faz a CCDR-C foi alterada, tendo numa Acção de Formação sido 

transmitido esse mesmo entendimento. Os Serviços Jurídicos da Autarquia, ao terem conhecimento 

desse Parecer, informaram a Câmara Municipal de que, de ora em diante, os Regulamentos que 

versem sobre matérias da exclusiva competência da Câmara Municipal são aprovados apenas por 

este órgão, daí ter-se procedido à alteração do referido Regulamento. ............................................  

Reiterou que os Técnicos Municipais não estão livres de errar, contudo, dá-se muito mais 

importância ao erro, que surge esporadicamente, do que ao trabalho que é correctamente 

produzido, relembrando que já foram emitidos dezenas de Pareceres Jurídicos, e já foram 

elaboradas dezenas de actas pelos funcionários respectivos, tendo-se relevado um erro fortuito que 

foi produzido. Reiterou, que tem de se valorizar os bons Técnicos que a Autarquia possui e por isso 

mesmo o clima em Reunião de Câmara baseia-se na boa fé. ...........................................................  

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

PONTO 3 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELA DIVISÃO DE DINAMIZAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL E 

DO DESPORTO E TURISMO - “5.º CORTA-MATO CIDADE DE OLIVEIRA DO BAIRRO” - A REALIZAR 

A 22 DE FEVEREIRO DE 2009 - PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO E A 

ADERCUS - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL DA SERENA...............................  

Ausentaram-se, não participando na discussão nem na votação do presente assunto da Ordem de 

Trabalhos os Vereadores António Mota e Cristóvão Batista. .............................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Relembrou que a Câmara Municipal entendeu apoiar, anualmente, duas 

actividades semelhantes, uma no início do ano e sujeita a Protocolo com a ADERCUS e outra 

praticamente no final do ano, mediante celebração de Protocolo com a ADREP. ..............................  

VEREADORA LAURA PIRES: Informou que esta prova surge em parceria com a ADERCUS, 

propondo-se um subsídio no montante de 9.000,00 € (nove mil euros) para a realização deste 5.º 

Corta Mato, valor este que é igual ao atribuído no ano transacto. ...................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar o Protocolo Financeiro a 
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celebrar entre o Município de Oliveira do Bairro e a ADERCUS - Associação Desportiva Recreativa e 

Cultural da Serena, nos exactos termos exarados.............................................................................  

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

PONTO 4 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELA DIVISÃO DE DINAMIZAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL E 

DO DESPORTO E TURISMO - FESTA DE ENCERRAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE 

AVEIRO - ÉPOCA 2008/2009...........................................................................................................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Informou que a Proposta foi apresentada pelos representantes das 

camadas jovens da Associação de Futebol de Aveiro, que pretendem levar a efeito, no nosso 

Município, a Festa de Encerramento e irão utilizar os Campos de Futebol de Oliveira do Bairro, Oiã 

e Bustos. .........................................................................................................................................  

Mais disse que, além da disponibilização das instalações, será fornecido no final do jogo um lanche 

a todos os jogadores e ainda um jantar final que contará com a presença de todos os responsáveis 

pelas diferentes equipas, elementos da Associação de Futebol de Aveiro e as respectivas equipas de 

arbitragem, prevendo-se uma despesa que ronda os 2.500,00 € (dois mil e quinhentos euros) e que 

sairá da rubrica das camadas jovens. ...............................................................................................  

PROF. RUI MARTINS: Informou que este torneio promovido pela Associação de Futebol de Aveiro 

contará com a participação de 18 equipas de juvenis e iniciados, divididas pelos três campos de 

futebol relvados do Município, sendo realizados 24 jogos o que irá gerar bastante movimento nos 

dias 6, 7, 10 e 11 de Junho, havendo, no final, um jantar convívio com a entrega dos respectivos 

prémios. .........................................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar as Despesas no valor de 

2.500,00 € (dois mil e quinhentos euros) com vista à realização da Festa de Encerramento da 

Associação de Futebol de Aveiro, nos termos da Informação prestada pela Divisão de Dinamização 

Educativa e Cultural e do Desporto e Turismo..................................................................................  

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

PONTO 5 - OFÍCIO DO CLUBE ORNITÓFILO DA BEIRA LITORAL A SOLICITAR A DISPONIBILIZAÇÃO 

DE ESPAÇO MUNICIPAL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO. .......................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou ser prática, interesse e determinação do actual Executivo 

Municipal dar vida aos espaços que vão ficando disponíveis, sendo este mais um desses casos, que 

irá certamente dignificar a Associação em causa..............................................................................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Informou que esta Associação já teve a sua sede em Oliveira do 

Bairro, no edifício do Mercado Municipal antes de as instalações serem ocupadas pela ACIB, tendo, 

posteriormente, a sede sido fixada em casa do respectivo Presidente. ..............................................  



 
 
 
 
   

Reunião de Câmara de 08.01 ‘09         8|13 

 

Tendo em atenção que o clube é de Oliveira do Bairro e se encontra a realizar uma intensa 

actividade, sendo exemplo disso mesmo a realização da Expoaves, pretendendo fixar-se, agora, de 

uma forma digna e numas instalações dignas no Município de Oliveira do Bairro, sugeriu que o 

Clube ocupe a Escola Primária da Serena, para instalação da sua sede. ............................................  

VEREADORA LAURA PIRES: Informou ter sido previamente contactada a ADERCUS a fim de se 

saber se pretenderia ocupar a Escola Primária da Serena, não tendo havido manifestação de 

interesse nesse sentido, dado que aquela Associação possui uma sede própria e não havendo mais 

nenhum Clube ou Associação naquele lugar, decidiu-se propor que fosse este o Clube a dinamizar 

aquele mesmo espaço.....................................................................................................................  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Tendo em atenção que estes espaços municipais vão ficando 

vagos, a fim de evitar a sua degradação e tendo em conta que existe a necessidade de certas 

Associações terem um espaço próprio, referiu ser favorável à disponibilização daquele espaço.........  

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

celebrar entre o Município de Oliveira do Bairro e o Clube Ornitófilo da Beira Litoral, com vista à 

cedência das instalações da Escola Primária da Serena ao referido Clube..........................................  

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

PONTO 6 - OFÍCIO DA ASSOCIAÇÃO EQUESTRE DA BAIRRADA A SOLICITAR A DISPONIBILIZAÇÃO 

DE ESPAÇO MUNICIPAL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO. .......................................  

Ausentaram-se, não participando na discussão nem na votação do presente assunto da Ordem de 

Trabalhos os Vereadores António Mota e Cristóvão Batista. .............................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Recordou que a presente Associação foi recentemente criada e na 

sequência da disponibilidade da Câmara Municipal de fazer face à necessidade de algumas 

Associações do Concelho de possuírem sede própria, decidiu-se disponibilizar igualmente os 

espaços existentes no Mercado Municipal e que se encontram vagos, nomeadamente os que 

estavam a ser ocupados pela ACIB. .................................................................................................  

VEREADORA LAURA PIRES: Referiu que o Gabinete de Apoio às Associações informou estar 

disponível a sala n.º 11 do Mercado Municipal e que a mesma poderia ser cedida para o efeito 

pretendido. .....................................................................................................................................  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Tendo em atenção a informação dada, de que o Clube Ornitófilo 

da Beira Litoral possuiu em tempos a sua sede no Edifício do Mercado, questionou a razão pela 

qual se decidiu pela cedência da Escola Primária da Serena àquela Associação e de uma sala do 

Mercado à Associação Equestre da Bairrada. ...................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou não haver uma razão objectiva, os pedidos não chegaram à 
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Câmara Municipal em simultâneo, de forma que se procedeu em primeiro lugar à cedência das 

instalações da Escola Primária da Serena e só posteriormente é que se decidiu que poderiam ser 

igualmente cedidos alguns espaços que a ACIB anteriormente ocupava no edifício do Mercado 

Municipal........................................................................................................................................  

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

celebrar entre o Município de Oliveira do Bairro e a Associação Equestre da Bairrada, com vista à 

cedência de uma sala no Edifício do Mercado de Oliveira do Bairro..................................................  

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

PONTO 7 - APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRA DA EMPREITADA 

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

PALHAÇA” - PARA CONHECIMENTO. .............................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal tomou conhecimento da aprovação do Plano de Segurança e 

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

Pré-Escolar da Palhaça”, adjudicada à firma Licínio Ramos, Lda........................................................  

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

 

A D I T A M E N T O 

 

1 - PROPOSTA APRESENTADA PELO VEREADOR DO PELOURO ANTÓNIO MOTA - AQUISIÇÃO DE 

PRÉDIOS RÚSTICOS SITOS NA FREGUESIA DE OLIVEIRA DO BAIRRO, PARA IMPLANTAÇÃO DO 

PARQUE VERDE DA CIDADE, PELO PREÇO TOTAL DE 14.854,50 €. .................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que o Executivo Municipal está determinado em prosseguir com 

a aquisição de terrenos destinados ao Parque Verde da Cidade, sendo este, mais um terreno 

destinado a esse efeito, que possui consideráveis dimensões e se encontra junto à via principal de 

comunicação, tendo, por isso mesmo, sofrido negociações algo demoradas, tendo-se, no entanto, 

conseguido levar as negociações até ao fim.....................................................................................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Informou que a presente aquisição envolve uma área de 

aproximadamente 10.000 m2, considerando-se este o melhor terreno de toda a área que se 

pretende adquirir, pois encontra-se mesmo encostado à estrada, pelo que teve de haver uma 

abertura por parte da Câmara Municipal em relação ao valor a pagar por m2 e que foi de mais 

0,50 € (cinquenta cêntimos) relativamente aos restantes terrenos que já adquiriu, ou seja, a Câmara 

Municipal pagará 1,50 € (um euro e cinquenta cêntimos) por m2....................................................  

Mais disse que com a presente aquisição a Câmara Municipal poderá já avançar com a execução da 
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1.ª fase do Parque Verde da Cidade. ...............................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, adquirir os prédios rústicos artigos 

5.026 e 5.030, 58438/100000 avos do prédio rústico artigo 5.028 e 24/27 avos do prédio rústico 

artigo 5.029, sitos no Ribeiro, Freguesia e Concelho de Oliveira do Bairro, com a área registada 

total de 6.920 m2 e a área real de 9.903 m2, a Horácio Simões Rato e mulher Maria Isaura de 

Almeida Rato, pelo montante de 14.854,50 € (catorze mil oitocentos e cinquenta e quatro euros e 

cinquenta cêntimos)........................................................................................................................  

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

2 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELO INSTRUTOR DO PROCESSO DISCIPLINAR N.º 1/2008. ................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Procedeu à leitura da Informação do Instrutor do Processo Disciplinar n.º 

1/2008, Dr. Fernão Marques de Queiroz, a qual se dá aqui por integralmente reproduzida para 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação prestada pelo Instrutor 

do Processo Disciplinar n.º 1/2008, de ter dado início à instrução do Processo Disciplinar n.º 1/2008 

em 6 de Janeiro de 2009.................................................................................................................  

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

3 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELA CHEFE DE DIVISÃO DE BIBLIOTECAS E MUSEUS - 

PARTICIPAÇÃO SOBRE COMPORTAMENTO DE FUNCIONÁRIA. .......................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Procedeu à leitura da Informação prestada pela Chefe de Divisão de 

Bibliotecas e Museus, Dr.ª Cristina Calvo, a qual se dá aqui por integralmente reproduzida para 

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

Propôs que fosse aberto um novo Processo Disciplinar contra a funcionária Lúcia Isabel de Oliveira 

dos Santos Figueiredo Rebocho Vaz e que fosse nomeado também o Dr. Fernão Queiroz como 

Instrutor do novo Processo Disciplinar..............................................................................................  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Recordou que à funcionária em questão foi instaurado 

recentemente um Processo Disciplinar, pelo que questionou se este será um novo Processo, ou se 

será anexado ao primeiro. ...............................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que essa decisão competirá ao Instrutor do Processo 

Disciplinar. ......................................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, mediante votação por escrutínio secreto e por 

maioria, com seis votos a favor e uma abstenção, instaurar um novo Processo Disciplinar à 

funcionária Lúcia Isabel de Oliveira dos Santos Figueiredo Rebocho Vaz. ..........................................  

Mais deliberou por unanimidade nomear Instrutor do Processo Disciplinar o Dr. Fernão Marques de 
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Queiroz, Técnico Superior Jurista Assessor Principal. ........................................................................  

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

4 - APROVAÇÃO DE OFÍCIO A REMETER AO JORNAL DA BAIRRADA - DIREITO DE RESPOSTA..........  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Procedeu à leitura de Ofício a remeter ao Jornal da Bairrada no âmbito 

do Direito de Resposta, o qual se dá aqui por integralmente reproduzido para todos os efeitos 

legais. .............................................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por maioria com quatro votos favoráveis do 

Presidente da Câmara e restantes Vereadores eleitos pelo PPD/PSD e com três abstenções dos 

Vereadores do CDS-PP, solicitar ao Director do Semanário “Jornal da Bairrada” ao abrigo do Direito 

de Resposta estatuído no n.º 1 do art.º 24.º e no n.º 1 do art.º 25.º da Lei de Imprensa (Lei n.º 2/99 

de 13 de Janeiro com a redacção dada pela Lei n.º 18/2003 de 11 de Junho) que sejam publicados, 

com destaque igual à notícia que lhes dá origem, os esclarecimentos sobre o artigo de opinião 

publicado pelo “Jornal da Bairrada”, na parte designada de “Chegam cartas, chegam e-mails”, no 

dia 7 de Janeiro de 2008, com o título “A quem diz acreditar no Pai Natal *”, subscrito por Jorge 

Mendonça,; ....................................................................................................................................  

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

PONTO 5 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS - ABERTURA DO 

CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE “REABILITAÇÃO DA RUA DO DEPÓSITO DA ÁGUA 

EM BUSTOS" PELO MONTANTE BASE DE 450.000,00 € + IVA.........................................................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Esclareceu que, no seguimento da requalificação e execução de 

diversos arruamentos no Concelho, esta é uma beneficiação que é pretensão da Junta de Freguesia 

e de toda a população que se serve daquele arruamento.................................................................  

Informou terem sido previamente levados a efeito estudos de alinhamentos e cérceas no local, que 

foram aprovados em Reunião de Câmara e após algumas reuniões com proprietários de terrenos 

confinantes com o arruamento, decidiu avançar-se com o projecto de reabilitação que contempla o 

alargamento, a construção de passeios e estacionamentos e ainda a criação de uma zona pedonal 

ao longo de uma vala existente que vai deste arruamento até à Igreja de Bustos..............................  

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

1.º - Proceder à Abertura de Concurso Público para a Empreitada ”Reabilitação da Rua do Depósito 

da Água em Bustos”. ......................................................................................................................  

2.º - Aprovar o Projecto, Caderno de Encargos, Programa de Procedimento e Medições...................  

3.º - Aprovar a composição do Júri para o presente procedimento. ..................................................  

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

As deliberações supra transcritas sobre os assuntos agendados para a presente Reunião, foram 

Aprovadas em Minuta, para efeitos da sua imediata executoriedade, nos termos e ao abrigo do 

disposto no n.º 3 do art.º 92.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi 

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

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

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

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA:- Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria referente ao dia 07 

de Janeiro do ano de 2009, o qual acusa os seguintes dados e valores: ...........................................  

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS: .............................................................309.840 Euros e 55 Cêntimos 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: .....................................................952.003 Euros e 75 Cêntimos 

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES: .....................................................1.261.844 Euros e 30 Cêntimos 

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

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

Nada mais havendo a tratar e não havendo nenhum elemento do público que desejasse intervir, o 

Presidente da Câmara Municipal encerrou a reunião, tendo sido lavrada a presente acta que, depois 

de lida e aprovada, vai ser assinada. ................................................................................................  

 

 

 

______________________________________ 

MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA 

 
 

_________________________________ 

CRISTÓVÃO MIGUEL OLIVEIRA BATISTA 

 
 

_________________________________ 

ANTÓNIO AUGUSTO MARQUES MOTA 

 
 

_______________________________ 

LAURA SOFIA AIRES FERREIRA PIRES 
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________________________________ 

LEONTINA AZEVEDO DA SILVA NOVO 

 
 

_____________________________ 

MANUEL DE CAMPOS SILVESTRE 

 
 

_____________________________ 

ACÁCIO VIEIRA ALBUQUERQUE 

 
 

_____________________________ 

JOSÉ MIGUEL CARDOSO DUARTE 

 

 

 

 

 

 


