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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO DE 09 DE 

JULHO DE 2009. ................................................................................................................................  

DATA DA REUNIÃO: Nove de Julho de dois mil e nove.  ....................................................................  

LOCAL DA REUNIÃO: Sala das Reuniões da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro.  .......................  

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

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

VEREADOR: Joaquim Manuel Santos Alves de Jesus, 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: Vítor Manuel Sampaio de Carvalho, presente.  ...............................................................  

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

REDIGIU: Maria Manuela Gomes Abrantes, Assistente Técnica. .........................................................  

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

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

ADITAMENTO DE NOVOS 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, foi aprovado por unanimidade o aditamento à ordem de trabalhos de 

oito assuntos......................................................................................................................................  

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

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

VEREADOR MANUEL SILVESTRE: Questionou se já alguma medida foi tomada, por parte da Câmara 

Municipal, relativamente à prevenção do vírus da Gripe A.  .............................................................  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Recordou a informação dada pelo Vice-Presidente em que a 

Câmara possuía uma equipa para efectuar os registos dos poços, a qual tem vindo a ter bastante 

adesão. No entanto teve conhecimento através de algumas notícias que não seria necessário 

efectuar o registo de todos os poços, apenas os que tivessem uma tiragem superior a 5 cavalos. 

Nesse sentido, questionou se será possível os munícipes continuarem a efectuar os respectivos 

registos na Câmara.  ........................................................................................................................  
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VEREADOR VÍTOR SAMPAIO: Referiu que recentemente obteve algumas informações numa 

conversa que teve, não na qualidade de Vereador da Câmara Municipal mas como representante 

de uma outra entidade, relativamente ao processo da adesão do Município de Oliveira do Bairro à 

empresa Inter-municipal das Águas o que o deixou algo preocupado. Questionou, dado que o 

assunto não foi aprovado em Assembleia Municipal, se não existe nenhuma hipótese deste assunto 

ser repensado e melhor esclarecido a todas as entidades envolvidas, nomeadamente os membros 

da Assembleia Municipal, de forma a que se reflicta se a decisão tomada foi ou não a mais correcta 

para o Município pois está em causa bastante dinheiro. ..................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Relativamente à questão dos poços esclareceu que a Câmara tomou a 

iniciativa de tratar desta questão, após algumas reuniões com os técnicos especializados neste 

assunto, disponibilizando um dia por semana, as terças-feiras, para receber os munícipes com 

poços a registar e dar entrada do processo que posteriormente é remetido para Coimbra. Mais 

disse que, apesar do prazo ter sido prorrogado, o número dos munícipes nos dias de atendimento é 

muito elevado.  ................................................................................................................................  

Salientou que neste período os registos só são obrigatórios para quem tem uma potência instalada 

igual ou superior a 5 cavalos, o que reduz a obrigatoriedade de efectuar os registos. No entanto, tal 

como foi dito, é aconselhável o registo de todos os poços pois fica no cadastro e no futuro facilitará 

o pedido de novas licenças.  ............................................................................................................  

Relativamente à preocupação manifestada pela contaminação do vírus H1N1 informou que recebeu 

um convite da Delegada de Saúde para uma reunião a realizar no dia 16 do mês em curso para 

discutirem esta questão de forma a estarem melhor informados e preparados para numa eventual 

necessidade de dar uma resposta rápida e eficiente.  .......................................................................  

No que diz respeito à questão da adesão do município de Oliveira do Bairro à empresa 

intermunicipal das águas, referiu que cumpriu com todas as suas obrigações enquanto líder do 

Executivo e que respeita as deliberações do órgão deliberativo da Assembleia Municipal.  ................  

Referiu que sobre o aumento das tarifas não acrescenta nada a tudo o que já foi dito. Salientou 

que a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro foi a única que reprovou a proposta de adesão em 

Assembleia Municipal, que oito municípios aprovaram esta proposta independentemente da cor 

política da liderança o que significa que dos 350.000 habitantes daqueles municípios, 330.000 vão 

beneficiar da adesão.  ........................................................................................................................  

Informou que o Governo centralizou cada vez mais a atribuição dos fundos do QREN e POVT de 

Gestão Nacional tinha um valor para aquela finalidade já reservado e aprovado pelo QREN. Na 

sequência da legislação publicada em Abril de 2009 resolveu levar a efeito uma candidatura que 
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prevê a criação das parcerias Inter-Municipais, com um valor total de 500.000.000,00€ (quinhentos 

milhões de euros) só para as entidades envolvidas pois só elas se podem candidatar. Informou que 

a abertura do concurso será a 1 de Julho e o encerramento a 15 de Setembro.  ...............................  

Referiu que já estão agendadas novas Reuniões de Câmara e novas Assembleias para deliberarem 

sobre o contrato de gestão e os respectivos estatutos. A assinatura do contrato de parceria será no 

dia 17 de Julho.  ................................................................................................................................  

Informou que existem candidaturas preparadas para serem validadas se a decisão tivesse sido outra, 

disse que, segundo esse concurso, as comparticipações podem ir até 70% que representa para 

Oliveira do Bairro, considerando tudo ilegível, 1.742.962,29€ (um milhão, setecentos e quarenta e 

dois mil, novecentos e sessenta e dois euros e vinte e nove cêntimos) que com a não adesão do 

município de Oliveira do Bairro foram perdidos.  ...............................................................................  

Recordou algumas obras que poderiam vir a ser executadas no Concelho a custo zero por esta 

entidade, como por exemplo a Rede de Drenagem de Águas Residuais na Silveira num valor 

estimado de 400.000,00€ (quatrocentos mil euros) + IVA, em Bustos num valor de 1.500.000,00€ 

(um milhão e quinhentos mil euros) + IVA, Encosta do Cértima, Quinta das Basílicas 400.000,00€ 

(quatrocentos mil euros) + IVA, na Alameda estaria um valor previsto na ordem dos 500.000,00€ 

(quinhentos mil euros) + IVA.  ............................................................................................................  

Referiu ser obrigação da Câmara Municipal proceder a uma actualização das tarifas o que não faz 

desde 2006.  ......................................................................................................................................  

Reforçou o convite já realizado para a inauguração da FIACOBA, deu a conhecer alguns valores 

gastos na contratação dos artistas para o Certame, para o José Cid 25.000,00€ (vinte e cinco mil 

euros) com isenção de IVA, para o grupo Da Weasel 29.000,00€ (Vinte e nove mil euros) + IVA, 

para os Santamaria, 14.000,00€ (Catorze mil euros) + IVA, para o grupo Quinta do Bill, 14.750,00€ 

(catorze mil, setecentos e cinquenta euros) + IVA e a prestação de serviços para a realização do 1º 

concurso da raça Holstein no total de 55.000,00€ (cinquenta e cinco mil euros) que estão isentos 

de IVA.  ..............................................................................................................................................  

VEREADOR VÍTOR SAMPAIO: No seguimento da questão por si colocada e na resposta fornecida 

disse não ter ficado totalmente esclarecido se há ou não hipótese, em termos de tempo, deste 

assunto ser reanalisado pela Assembleia e ser tomada alguma decisão deliberativa que possa 

inverter a situação.  ............................................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que o regimento obriga que entre a convocatória e a sessão da 

Assembleia existam cinco dias e portanto até ao dia 17 já não faltam muitos dias, mas que, se for 

vontade da oposição dos membros da Assembleia Municipal convocar uma sessão Extraordinária e 
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revogar a decisão anteriormente tomada, esse pedido terá que acontecer nesse dia ou no próximo.   

Disse que ia ter de seguida uma reunião com alguns membros da Delloit e outros que solicitaram a 

reunião para pedir mais alguns esclarecimentos. Frisou que estão disponíveis, colocando sempre os 

interesses do Concelho na frente de outras questões, para tudo fazer em tempo útil.  ......................  

Ausentou-se da Reunião o Presidente da Câmara pelo que não participou na discussão e votação 

dos pontos seguintes.  .......................................................................................................................  

VEREADORA LAURA PIRES: Relativamente à gripe A esclareceu que toda a informação que foi 

enviada pela Câmara às escolas veio da Associação Nacional dos Municípios Portugueses que por 

sua vez lhes tinha sido remetida pelo Ministério da Saúde. Imediatamente comunicaram aos 

Agrupamentos de Oiã e Oliveira do Bairro, à Escola Secundária e ao IPSB. São indicações precisas 

em como actuar, o que fazer e que precauções tomar. .....................................................................  

Recordou o programa “E agora Ruca?”, existente já há dois anos por iniciativa da Câmara nas 

escolas primárias que consta precisamente de um programa de saúde e dos cuidados básicos a ter. 

Portanto já existe um programa, de natureza preventiva, sendo que a Câmara é assim precursora 

nesta área.  ........................................................................................................................................   

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Esclareceu que com a nova directiva, os poços com uma extracção 

de água inferior aos 5 cv, não necessitam obrigatoriamente de ser registados e o mesmo 

entendimento têm os técnicos. Mas apesar de não ser obrigatório será aconselhável, para se 

necessário, impôr as regras a novos poços. Informou que já fizeram atendimento em quatro terças-

feiras, e estão com uma média de 80 registos por semana entre poços, furos e charcas.  ..................  

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

PONTO 2 - 5.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DO ANO 2009 ................................................................  

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Esclareceu que a alteração mais significativa no PPI prende-se com 

a requalificação e beneficiação das redes viárias do concelho, onde é necessário um reforço de 

90.000,00€ (noventa mil euros), no PAM as alterações efectuadas têm um valor global de 

214.500,00€ (duzentos e catorze mil e quinhentos euros).  ...............................................................  

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

1.º - Aprovar a alteração ao Orçamento da Despesa no valor de 418.500,00 € (quatrocentos e 

dezoito mil e quinhentos euros). ........................................................................................................  

2.º - Aprovar a alteração ao Plano de Actividades Municipal no valor de 55.600,00 € (cinquenta e 

cinco mil e seiscentos euros). .............................................................................................................  

3.º - Aprovar a alteração ao Plano Plurianual de Investimentos no valor de 674.742,90 € (seiscentos 

e setenta e quatro mil, setecentos e quarenta e dois euros e noventa cêntimos). ...............................  
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PONTO 3 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA - ENTRADA LIVRE NA 23.ª 

FIACOBA E II.ª FEIRA DO CAVALO PARA FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL. ........................  

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que em Outubro de 2007 gerou-se alguma confusão com 

os bilhetes que atribuíram aos funcionários. Este ano, acharam por bem gratificar os funcionários 

da autarquia facitando-lhes entrada gratuita na Fiacoba mediante a apresentação do respectivo 

cartão de funcionário. ........................................................................................................................  

VEREADOR MANUEL SILVESTRE: Questionou se a entrada livre também se destinava aos familiares 

dos funcionários.  ..............................................................................................................................  

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Esclareceu que a entrada livre será apenas para os funcionários e 

não para a família.  ............................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada 

nos exactos termos exarados.  ...........................................................................................................  

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

PONTO 4 – PROPOSTA APRESENTADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA -  ALTERAÇÃO DO LOCAL 

DE REALIZAÇÃO DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 30/07/2009. ............................................................  

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Relembrou que já se efectuaram Reuniões da Câmara em cinco 

das seis Freguesias do Concelho de Oliveira do Bairro restando apenas a Freguesia de Oliveira do 

Bairro sem qualquer realização. A proposta apresentada é que a próxima reunião de Câmara se 

realize no edifício da Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro no dia 30 de Julho.  ............................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade que a próxima Reunião do 

Executivo Municipal, a realizar no dia 30 de Julho, pelas 14h30m, terá lugar no Edifício da Junta de 

Freguesia de Oliveira do Bairro, sendo a mesma aberta à intervenção do Público, devendo desta 

deliberação ser dado o respectivo conhecimento público, nos termos propostos. ..............................  

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

PONTO 5 – REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO À HABITAÇÃO. ..................................................  

VEREADORA LAURA PIRES: Referiu que este regulamento teve um longo processo de 

amadurecimento e que teve a partilha e o esforço da acção social, do urbanismo, obras municipais 

e gabinete jurídico.  ...........................................................................................................................  

Salientou que este processo partiu da acção social tendo em conta o número de atendimentos e de 

pedidos de informação e de apoios, esta é uma das áreas fundamentais que exige resposta, a dos 

munícipes com carências a nível habitacional. Neste momento existe uma visão e um conhecimento 

do Concelho a esse nível que não existia anteriormente e isso ficou a dever-se a um 

empenhamento por parte das obras municipais e do urbanismo, identificando quais seriam as vias a 
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alargar e as casas em estado ruinoso para eliminar de forma urgente, com vista ao alargamento de 

vias, limpezas urbanas e viabilidade de projectos urbanísticos. Por outro lado da acção social na 

identificação de casas onde vivem munícipes carenciados, sem capacidade económica para as 

melhorar.  ..........................................................................................................................................  

Informou que foi também elaborado um estudo que implicou várias visitas a cada uma daquelas 

habitações de forma a perceber quem as habita, qual o agregado, quais as ambições e quais as 

suas expectativas, se querem ou não fazer parte de um projecto municipal. Este estudo ficou 

concluído em Abril do ano anterior quanto às necessidades sociais e habitacionais. Depois disso, 

existiu o esforço de transmitir todas essas necessidades e traduzi-las num documento, bem como 

prever as soluções para apoiar cada situação do ponto de vista jurídico e as áreas, na Câmara 

Municipal, que deverão intervir.  ........................................................................................................  

Mais disse que todo este trabalho resultou numa primeira proposta, que tem quase um ano para 

ser debatida internamente e melhorado e finalmente tem a sua versão final que implica uma 

diversidade de intervenções. Este regulamento vai permitir resolver de uma forma profunda a vida 

de alguns cidadãos, naturalmente com as disponibilidades financeiras que o orçamento possa 

colocar nesta rubrica, pois terá limites e o limite será o valor de despesa a cabimentar cada ano em 

orçamento, para permitir, não uma ajuda pontual, mas uma ajuda profunda na melhoria de 

habitação. Referiu que tem várias condições estabelecidas entre elas as naturezas dos apoios, quem 

é que se poderá candidatar e quais os critérios de admissão. Salientou que todas estas questões 

foram devidamente acauteladas e aquele regulamento indica que, por ano, exista um período de 

candidatura que será de 01 a 31 de Outubro.  ..................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o Regulamento Municipal 

à Habitação. ......................................................................................................................................  

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

PONTO 6 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA COORDENADORA DO GABINETE DE APOIO ÀS 

ESCOLAS – CEDÊNCIA DE ESPAÇOS ESCOLARES PARA DINAMIZAÇÃO DE ATL. ..............................  

VEREADORA LAURA PIRES: Informou que, de forma informal, já existia uma parceria, entre as 

Associações de Pais de Vila Verde e de Oiã, de serviço de ATL prestado nas escolas. Como os 

edifícios que estavam a ser ocupados eram municipais entendeu-se conveniente converter essas 

parcerias informais numa parceria formal, objecto de protocolo.  ......................................................  

Esclareceu que no documento apresentado, estão formalizadas as obrigações de parte a parte, os 

direitos e deveres nomeadamente em relação a obras, à instalação de equipamentos, à distribuição 

das salas, entre outras. Relembrou que as Associações de Pais não têm lucro com esta iniciativa, 
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têm uma actividade de resposta residual nos números mas muito importante no efeito, quando as 

IPSS’s não conseguem absorver todas as crianças.  ............................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a cedência de espaços 

escolares para a dinamização de ATL através da celebração de protocolos.  ......................................  

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

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

A D I T A M E N T O 

O Presidente da Câmara regressou à presente Reunião participando novamente na discussão e 

votação dos assuntos que se seguem.  ...............................................................................................  

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

PONTO 1 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA TÉCNICA SUPERIOR DR.ª JOANA VIDAL - ALIENAÇÃO 

POR MEIO DE HASTA PÚBLICA DE 3 LOTES, SITOS NA ZONA INDUSTRIAL DE OIÃ - PROCESSO Nº 

4/2009. ..............................................................................................................................................  

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Procedeu à leitura da informação que aqui se dá por 

integralmente reproduzida.  ...............................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade adjudicar definitivamente o lote S5 

titulado pelo Alvará de Loteamento n.º 10/92 de 7 de Julho, sito na Zona Industrial de Oiã.  ..........  

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

PONTO 2 - PROPOSTA DO PRESIDENTE DA CÂMARA - VENDA POR MEIO DE HASTA PÚBLICA DE 2 

LOTES, SITOS NA ZONA INDUSTRIAL DE OIÃ - PROCESSO Nº 5/2009. ...............................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que na sequência de várias deliberações já tomadas resolveram 

levar a efeito mais duas hastas públicas, relativas a lotes situados na entrada da Zona Industrial, 

onde ficaram dois lotes por vender, o lote S2 e o lote S6. Mais disse que através de informações 

que foram chegando existem alguns interessados na compra dos lotes e por isso resolveram levar a 

efeito as hastas públicas.  ..................................................................................................................  

Informou que o lote S2 tem uma área de 3.640m² e um custo de 136.500,00€ (cento e trinta e seis 

mil e quinhentos euros) com um lance mínimo de 2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros) e o lote 

S6 tem uma área de 7.532m² e um valor base de 282.000,00€ (duzentos e dois mil euros) com um 

lance mínimo de 2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros). A hasta pública destes dois lotes, será 

realizada no dia 11 de Agosto pelas 14h30m na sala de Reuniões da Câmara Municipal.  ................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a eventual venda através 

da hasta pública a realizar no dia 11/08/2009 dos lotes S2 e S6 do Alvará de Loteamento titulado 

pela Certidão n.º 10/92 de 7 de Julho, sitos na Zona Industrial de Oiã, nas condições supra 
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referidas.  .........................................................................................................................................  

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

PONTO 3 - RELATÓRIO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO DA EMPREITADA DE “BENEFICIAÇÃO DE 

ARRUAMENTOS NO CONCELHO 2009 - 2.ª FASE” - ADJUDICAÇÃO À FIRMA PAVIAZEMÉIS, LDA. 

PELO VALOR DE 169.482,40 € + IVA. ................................................................................................  

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

1º - Aprovar o relatório final;  ............................................................................................................  

2º - Proceder à adjudicação da empreitada “Beneficiação de arruamentos no Concelho 2009 - 2ª 

fase” ao concorrente “Paviazeméis, Lda.” pelo valor de 169.482,40€ (cento e sessenta e nove mil 

quatrocentos e oitenta e dois euros e quarenta cêntimos) acrescido de IVA à taxa legal em vigor, e 

nas demais condições do caderno de Encargos, programa de procedimento e respectivas peças de 

concurso.  ..........................................................................................................................................  

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

PONTO 4 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELO OFICIAL PÚBLICO - EMPREITADA DE “BENEFICIAÇÃO 

DE ARRUAMENTOS NO CONCELHO/2009” - JUSTIFICAÇÃO DO ATRASO NA PRESTAÇÃO DA 

CAUÇÃO E APROVAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE 

OLIVEIRA DO BAIRRO E A FIRMA VÍTOR ALMEIDA & FILHOS, S.A.. ....................................................  

PRESIDENTE DA CÃMARA: Informou que após as respectivas notificações os empreiteiros têm um 

tempo estipulado para entregar a caução, o que não aconteceu neste caso. Dessa forma o 

empreiteiro entregou um pedido de justificação pelo facto do atraso não ser da sua 

responsabilidade.  ..............................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade justificar o atraso na prestação da 

caução, por motivo não imputável ao adjudicatário e aprovar a minuta do contrato, referente à 

empreitada de “Beneficiação de Arruamentos no Concelho/2009”.  .................................................  

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

PONTO 5 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELO OFICIAL PÚBLICO - EMPREITADA DE “REABILITAÇÃO 

DA RUA DO DEPÓSITO DA ÁGUA EM BUSTOS” - JUSTIFICAÇÃO DO ATRASO NA PRESTAÇÃO DA 

CAUÇÃO E APROVAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE 

OLIVEIRA DO BAIRRO E A FIRMA VÍTOR ALMEIDA & FILHOS, S.A.. ....................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade justificar o atraso na prestação da 

caução, por motivo não imputável ao adjudicatário e aprovar a minuta do contrato, referente à 

empreitada de “Reabilitação da Rua do Depósito da Água em Bustos”.  ...........................................  

 ..........................................................................................................................................................  
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PONTO 6 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELA SECÇÃO DE OBRAS PARTICULARES - REALIZAÇÃO DE 

PROCEDIMENTO CASA PRONTA - DIREITOS DE PREFERÊNCIA DA AUTARQUIA. ...............................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal, no uso das competências conferidas na lei, conjugadas e no 

cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 263-A/2007, Portaria n.º 794-B/2007, ambos de 23 de 

Julho e Portaria n.º 1535/2008, de 30 de Dezembro, deliberou por unanimidade, não pretender 

exercer o direito de preferência sobre a fracção “C” e “L” do prédio urbano sito no Rego, 

Freguesia de Oiã .  .............................................................................................................................  

O Presidente da Câmara ausentou-se da Sala de Reuniões de Câmara não participando na 

discussão nem na votação do ponto seguinte.  ..................................................................................   

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

PONTO 7 - E-MAIL DA FIRMA RECER - INDUSTRIA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS, LDA - PEDIDO 

DE AUTORIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE 2 OUTDOOR’S NO ESPELHO DE ÁGUA DO “ESPAÇO 

INOVAÇÃO”. .....................................................................................................................................  

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Procedeu à leitura do e-mail que aqui se dá por integralmente 

reproduzido.  .....................................................................................................................................  

Informou que a Recer possui um stand na Fiacoba com 36m², em que cada m² tem o custo de 

16,00€ (dezasseis euros) ou seja, este stand custa à empresa 576,00€ (quinhentos e setenta e seis 

euros) + IVA e que solicitou à Câmara Municipal autorização para colocação de publicidade da 

empresa no espelho de água do espaço Inovação no período da Fiacoba..  .......................................  

Assim, o que se propõe aqui é analisarmos a eventual autorização para a colocação de publicidade 

no espelho de água e qual o valor a cobrar pela mesma.  ..................................................................  

Acrescentou que juntamente com esta publicidade é solicitado que a Câmara Municipal proceda à 

distribuição de uns convites de uma parceria que a Recer tem com o Oceanário no Porto que dão 

direito a um desconto se pretenderem visitar o Oceanário. Esta distribuição seria feita ao munícipe 

aquando da entrega do bilhete na entrada.  ......................................................................................  

VERADORA LEONTINA NOVO: Questionou se estas situações estão previstas no regulamento.  ........  

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que não e que nos casos da colocação de lonas nas redes 

aplicarão as taxas do Regulamento da Publicidade da Câmara Municipal neste caso específico terá 

que ser discutido o valor a cobrar pois não é enquadrável no Regulamento.  ....................................  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Questionou se já tinham uma proposta acerca do valor a cobrar à 

Recer.  ...............................................................................................................................................  

VICE-PRESIDENTE DA CÃMARA: Respondeu que não, que será algo que terão que decidir. ..............  

VEREADORA LAURA PIRES: Solicitou aos juristas presentes, Dr. Fernão Queiroz e Dr.ª Andreia 
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Pereira, que se pronunciassem sobre esta questão, se para aquele caso se aplica o regulamento de 

Taxas e Licenças.  ...............................................................................................................................  

Os dois juristas do G.A.J., embora lamentando não terem tido mais tempo para melhor analisarem 

a questão, em virtude do presente assunto ter vindo em aditamento, alegaram que, em face do 

espaço em causa - Espelho de Água da Fiacoba - pretendido para a afixação da referida publicidade 

da Recer se encontra dentro do domínio privado do município e portanto fora do domínio público 

do município e face ainda à omissão do regulamento da Fiacoba, será aplicável o ponto 18 do 

citado regulamento, que determina que os casos omissos serão resolvidos pela Câmara Municipal. 

Assim, enquanto o regulamento da Fiacoba não regular tal matéria, deverá a deliberação que vier a 

ser aprovada para este caso concreto, ser aplicável a todos os interessados que atempadamente e 

oportunamente o requeiram, a fim de serem respeitados os princípios da uniformidade, equidade, 

clareza e imparcialidade.  ...................................................................................................................  

VICE-PRESIDENTE DA CÃMARA: Informou que a publicidade em questão estará instalada apenas 

durante os dias em que decorre a Fiacoba.  .......................................................................................  

VEREADOR VITOR SAMPAIO: Referiu que mais importante do que o valor a cobrar, é o facto de 

que possa existir uma má interpretação por parte de algum munícipe relativamente à empresa em 

causa, tendo em conta que o local em causa não foi planeado para a colocação de publicidade.  .....   

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que se até à inauguração da feira surgir uma outra 

empresa que também pretenda instalar publicidade no local, poderão alargar a proposta em 

discussão, ou seja o valor que irão estipular para cada outdoor, a novos casos que apareçam, desde 

que não se perca a estética do local.  .................................................................................................  

VEREADORA LAURA PIRES: Disse gostar de discutir assuntos como aquele acima da entidade em 

causa porque caso contrário correm o risco de fazer descriminação positiva ou negativa, pelo facto 

de ser uma empresa na qual um membro do Executivo faz parte, têm um cuidado que não teriam 

se fosse uma outra empresa qualquer. Mais disse que se tem que encarar aquela situação de um 

ponto de vista abstracto. Referiu a proposta foi uma oportunidade de negócio da parte da 

empresa, fê-lo antes de outras empresas e não se pode descrimina-la pelo facto de um membro do 

executivo pertencer à mesma.  ...........................................................................................................  

Salientou que se a proposta for enquadrável no Regulamento de Taxas e Licenças fica desonerada 

em relação ao valor. Esclareceu também que o que está em discussão, para além do valor, é se 

concordam ou não com a implantação de publicidade naquele lugar, na sua opinião não tem nada 

contra independentemente da empresa que o solicitou.  ...................................................................  

Esclareceu que já não é totalmente da opinião que se deve distribuir os convites para o Oceanário 
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juntamente com os bilhetes, pelo simples facto de que seguidamente inúmeras empresas com 

stand na Fiacoba solicitarão algo do género, portanto será mais viável que o façam junto dos seus 

expositores. .......................................................................................................................................  

VEREADOR MANUEL SILVESTRE: Referiu que louva a iniciativa da empresa mas que se deve 

preservar a estética do local.  .............................................................................................................  

Mais disse que, partindo do princípio que todos os outros expositores fossem avisados da 

possibilidade da colocação de publicidade no espelho de água, não teriam tempo de executar seja 

o que for para estar pronto no dia da inauguração e de certeza que depois não seriam autorizados 

a fazê-lo já com a feira a decorrer.  ....................................................................................................  

Referiu que é uma boa iniciativa por parte da empresa mas a Câmara deverá juntar-se com o 

gabinete de arquitectura e seleccionar alguns locais para a colocação deste tipo de publicidade para 

uma próxima Fiacoba, disse não ser contra a proposta apresentada mas é um pouco em cima da 

hora.  .................................................................................................................................................  

Quanto à entrega dos convites é da opinião que deve ser feita no stand da empresa.  ......................  

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que este tipo colocação de publicidade, será incluída no 

próximo regulamento.  ......................................................................................................................  

Propôs cobrarem 1.000,00€ (mil euros) + IVA pela colocação dos dois outdoor’s. Mais disse que 

não está a condicionar os expositores de efectuarem publicidade no Espaço Inovação, até porque 

tal já acontece, como por exemplo por parte dos stands, porque é algo que já estava previsto.  .......  

Acrescentou que o Regulamento de Taxas e Licenças, por ano, prevê para este tipo de publicidade 

um custo de19,03€/ m² o que não tem nada a ver com o valor que está a propor o que não se 

torna apetecível para todas as empresas. Relembrou que foi uma iniciativa da própria da empresa e 

não da Câmara.  ................................................................................................................................   

VEREADOR MANUEL SILVESTRE: Questionou se, caso o restaurante do Espaço Inovação, pretenda 

colocar publicidade nos vidros o poderão fazer.  ................................................................................  

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Respondeu que sim, desde que não altere a estética mas que tal 

nunca foi proposto.  ..........................................................................................................................  

Relativamente à sua proposta frisou novamente que o regulamento é omisso quanto a esta questão 

e aquele valor seria mais uma receita para a Câmara Municipal.  .......................................................  

Concluiu dizendo que mantém a sua proposta e relembrou que aquele caso específico está omisso 

no Regulamento da Fiacoba.  .............................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a colocação no Espelho 

de Água da Fiacoba, mas apenas durante o decurso da mesma, à firma recer nas condições 
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técnicas propostas e desde que não ponham em risco a tela do Espelho de Água pelo valor global 

de 1.000,00€ (mil euros) + IVA; Mais deliberou, por unanimidade, não autorizar a distribuição dos 

convites Recer/Oceanário do Porto - para uma visita com desconto àquele Oceanário - 

conjuntamente com os bilhetes de entrada na Fiacoba.  ....................................................................  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Questionou o porquê de existir uma falha na parte da frente do 

Espaço Inovação, se o vidro foi partido para colocar algo na fachada ou se está mesmo danificado.   

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Esclareceu que a situação já se encontra resolvida.  ........................  

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

PONTO 8 – E-MAIL DA ACIB – PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DO ESPAÇO 

INOVAÇÃO NO DIA 9 DE JULHO COM VISTA À REALIZAÇÃO DE UMA ACÇÃO DE FORMAÇÃO 

SOBRE “SISTEMA DE NORMALIZAÇÃO CONTABILÍSTICA” RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO VICE-

PRESIDENTE DA CÂMARA DATADO DE 08/07/2009. .........................................................................  

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

Presidente datado de 08/07/2009.  ....................................................................................................  

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

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

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 08 

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

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS:  ............................................................... 419.305 Euros e 09 Cêntimos 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS:  ................................................... 1.031.548 Euros e 30 Cêntimos 

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES:  ....................................................... 1.450.853 Euros e 39 Cêntimos 

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

 

______________________________________ 

 

MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA 
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_______________________________________ 

JOAQUIM MANUEL SANTOS ALVES DE JESUS 

 

 

_________________________________ 

ANTÓNIO AUGUSTO MARQUES MOTA 

 

 

________________________________ 

LAURA SOFIA AIRES FERREIRA PIRES 

 

 

_________________________________ 

LEONTINA AZEVEDO DA SILVA NOVO 

 

 

_____________________________ 

MANUEL DE CAMPOS SILVESTRE 

 

 

____________________________________ 

VÍTOR MANUEL SAMPAIO DE CARVALHO 

 

 

______________________________________ 

MARIA MANUELA GOMES ABRANTES 

 


