
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PRIVADA DA

CÂMARA  MUNICIPAL  DE  OLIVEIRA  DO

BAIRRO,  REALIZADA  NO  DIA  10  DE

DEZEMBRO DE 2009. ...................................

Aos dez dias do mês de Dezembro de dois mil e nove, nesta Cidade de Oliveira do Bairro, na Sala

de  Reuniões  de  Câmara  sita  nos  Paços  do  Município,  realizou-se  pelas catorze  horas  e  trinta

minutos, sob a Presidência do Presidente da Câmara, Mário João Ferreira da Silva Oliveira e com a

participação  do  Vice-Presidente  da  Câmara,  Joaquim  Manuel  Santos  Alves  de  Jesus  e  dos

Vereadores, Carlos Manuel Ferreira Ferreira, Jorge Diogo Cardoso Mendonça, Lília Ana da Cruz

Oliveira  Martins  Águas  e  Henrique  Santiago  Tomás,  a  reunião  ordinária  privada da  Câmara

Municipal de Oliveira do Bairro, ao abrigo do disposto no art.º 62.º da Lei n.º 169/99, de 18 de

Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e nos termos da

deliberação do Executivo Municipal datada de 27 de Outubro de 2009............................................

Não esteve presente a Vereadora Laura Sofia Aires Ferreira Pires, tendo a mesma apresentado um

pedido de justificação de falta e respectiva substituição ao abrigo do disposto do n.º 1 e n.º 2 do

art.º 78, conjugados com o n.º 1 do art.º 79.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as

alterações  introduzidas  pela  Lei  n.º  5-A/2002,  de  11  de  Janeiro.  Esteve  presente  em  sua

substituição Amílcar António Eusébio Mota......................................................................................

A referida falta foi considerada justificada, nos termos e ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1

do art.º 64.º Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-

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

Pelo Presidente da Câmara foi declarada aberta a reunião, tendo-se procedido à apreciação dos

assuntos  constantes  da  respectiva  Ordem de  Trabalhos,  antecipadamente  entregue  a  todos  os

Vereadores......................................................................................................................................

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

DELIBERAÇÃO: A  Câmara  Municipal  deliberou  por  unanimidade,  reconhecer  a  urgência  na

introdução dos pontos do aditamento na Ordem de Trabalhos da presente Reunião de Câmara, nos

termos  das  disposições  conjugadas  dos  art.º  19.º  do  Código  de  Procedimento  Administrativo,

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 424/91 de 15 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de

31 de Janeiro e art.º 83.º do Decreto-Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, alterado pela Lei n.º 5-

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

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

Interveio  neste  ponto  da  Ordem de Trabalhos o  Presidente  e  Vice-Presidente  da Câmara  e  os

Vereadores, Jorge Mendonça e Henrique Tomás, tendo sido abordados entre outros, os seguintes

temas: ...........................................................................................................................................

Agendamento da próxima reunião do Executivo Municipal; Almoço de Natal da Câmara Municipal;

Reunião  de  Câmara  Extraordinária;  Início  das  Obras  do  Pólo  Escolar  do  Troviscal;  Situação

Financeira do Conservatório de Artes e Comunicação da Filarmónica União de Oliveira do Bairro;

Custos e Receitas Associadas à Taça de Portugal de Atrelagens e aos Saltos Indoor e Adesão às

Águas da Região de Aveiro;.............................................................................................................

Pelo  Vereador  Jorge  Mendonça  foram  entregues,  em  mão,  ao  Presidente  da  Câmara,  cinco

Propostas, a incluir na Ordem do Dia da próxima Reunião do Executivo Municipal............................

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

PONTO 2 – PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA RODOVIÁRIO PARA O CONCELHO (PMSR).............

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

assunto, o Presidente da Câmara e os Vereadores Jorge Mendonça e Henrique Tomás.....................

DELIBERAÇÃO: A  Câmara  Municipal tomou  conhecimento  do  Plano  Municipal  de  Segurança

Rodoviário para o Concelho.............................................................................................................

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

PONTO  3  –  INFORMAÇÃO  PRESTADA  PELO  COORDENADOR  DO  GABINETE  DE  APOIO  ÀS

ASSOCIAÇÕES – PARECER PARA CONCESSÃO DE “DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA” AO

ORFEÃO DE BUSTOS........................................................................................................................

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade emitir parecer favorável com vista

à obtenção de Utilidade Pública por parte do Orfeão de Bustos, tendo em conta os fundamentos

apresentados...................................................................................................................................

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

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

ASSOCIAÇÕES – XIX.ª FEIRA DE ARTESANATO DA FOZ DO DOURO.................................................

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

e o Vereador Jorge Mendonça.........................................................................................................
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir um apoio financeiro no

€valor de 150,00  (cento e cinquenta euros) correspondente à inscrição da D. Carlinda Silva na

“XIX.ª Feira de Artesanato da Foz do Douro”, mediante a emissão de recibo comprovativo, nos

termos propostos............................................................................................................................

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

PONTO 5 – OFÍCIO DO OLIVEIRA DO BAIRRO SPORT CLUBE – PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO,

MEDIANTE A CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO...................................................................................

Por se declararem impedidos, o Vice-Presidente da Câmara e os  Vereadores Carlos Ferreira, Lília

Águas  e  Henrique  Tomás,  nos  termos  e  ao  abrigo  do  n.º  4  do  art.º  24.º  do  Código  do

Procedimento Administrativo, não participaram na discussão nem na votação do presente assunto

da Ordem de Trabalhos, tendo-se ausentado da sala durante o respectivo período de discussão e

votação...........................................................................................................................................

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

e os Vereadores Jorge Mendonça e Amílcar Mota.............................................................................

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal  deliberou,  por  unanimidade,  atribuir  ao Oliveira  do Bairro

Sport Clube, mediante a celebração de Protocolo, uma comparticipação financeira no montante de

15.000,00  € (quinze  mil  euros),  destinados  a  apoiar  o  clube  durante  a  época  desportiva

2009/2010, a libertar em duas tranches de igual montante, a primeira em 2009 e a segunda a

pagar até Abril de 2010...................................................................................................................

Mais deliberou por unanimidade aprovar a Minuta de Protocolo......................................................

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

PONTO 6 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS - APROVAÇÃO DA

REVISÃO DE PREÇOS E CONTA FINAL DEFINITIVA NA EMPREITADA DE “EXECUÇÃO DE VALETAS

EM BETÃO EM LOCAIS A DESIGNAR”:.............................................................................................

EMPRESA ADJUDICATÁRIA:............................................................................PEDRA & MAIA, LDA.

VALOR DA ADJUDICAÇÃO: ................................................................................36.975,00 € + IVA

TRABALHOS A MAIS A PREÇOS ACORDADOS:......................................................4.972,50 € + IVA

TRABALHOS A MENOS:.......................................................................................16.108,36 € + IVA

REVISÃO DE PREÇOS:...............................................................................................NÃO REVISÍVEL

CUSTO TOTAL DA EMPREITADA: ........................................................................25.839,14 € + IVA

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

e o Vereador Jorge Mendonça.........................................................................................................
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por  unanimidade aprovar a Revisão de Preços e a

Conta Final Definitiva da Empreitada de “Execução de Valetas em Betão em Locais a Designar”.......

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

PONTO 7 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS – LIQUIDAÇÃO DA

EMPREITADA  –  AFERIÇÃO  DA  CONTA  FINAL  NA  EMPREITADA  DE  “BENEFICIAÇÃO  DE

ARRUAMENTOS NO CONCELHO - 2009”:.......................................................................................

EMPRESA ADJUDICATÁRIA:............................................................VÍTOR ALMEIDA & FILHOS, S.A..

VALOR DA ADJUDICAÇÃO: ..............................................................................302.205,00 € + IVA

TRABALHOS CONTRATUAIS:.............................................................................271.324,09 € + IVA

TRABALHOS A MENOS:.......................................................................................30.880,91 € + IVA

CUSTO TOTAL DA EMPREITADA: ......................................................................271.324,09 € + IVA

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por  unanimidade aprovar a Revisão de Preços e a

Conta Final Definitiva da Empreitada de “Beneficiação de Arruamentos no Concelho - 2009”..........

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

PONTO 8  –  REQUERIMENTO DE  MORA  BEM,  UNIPESSOAL,  LDA.  A  SOLICITAR  A  RECEPÇÃO

PROVISÓRIA DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO REFERENTES AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 01/08 -

OBRA SITA NA RUA PADRE ACÚRCIO - CERCAL, FREGUESIA DE OLIVEIRA DO BAIRRO....................

Por se declarar impedida, a Vereadora Lília Águas nos termos e ao abrigo do n.º 4 do art.º 24.º do

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

assunto da Ordem de Trabalhos,  tendo-se ausentado da sala  durante  o respectivo período de

discussão e votação.........................................................................................................................

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

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

DELIBERAÇÃO: Face ao exarado no Auto de Vistoria de 26/11/2009, a Câmara Municipal deliberou

por maioria, com o voto contra do Vereador Jorge Mendonça, receber provisoriamente as obras de

urbanização referentes ao Alvará de Loteamento n.º 1/08 e libertar 90% da caução  ficando os

restantes 10% durante o período de cinco anos até à recepção definitiva, período este que decorre

da Lei..............................................................................................................................................

Seguidamente o Vereador Jorge Mendonça, ao abrigo do disposto no n.º 3 do art.º 93.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
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Janeiro, leu a seguinte Declaração de Voto.......................................................................................

“...  O requerimento de recepção provisória das obras de urbanização (art.  87º, nº 1 da Lei nº

60/2007,  de  4  de  Setembro)  referentes  ao  alvará  de  loteamento  nº  01/08  deveria  ter  sido

liminarmente rejeitado (art. 10º, nº 4 da Lei nº 60 / 2007, de 4 de Setembro), uma vez que da

análise dos elementos instrutórios  resulta que o pedido é manifestamente contrário às normas

legais  ou regulamentares  aplicáveis.  De facto,  o que se verifica é que  o registo  do estado de

algumas das obras no Livro de Obra, entre outras as realizadas em 20 de Março de 2009, está

subscrito  por  quem,  ao  tempo  da  respectiva  execução,  não  tinha  qualquer  responsabilidade

técnica,  carecendo por isso de legitimidade para o efeito,  o que é equiparável  à falsidade das

declarações referentes a esses registos. ...........................................................................................

A verificação destes factos deveria constar do auto da vistoria que precede a recepção das ditas

obras, vistoria esta a realizar por uma comissão, da qual fazem parte o interessado ou um seu

representante e, pelo menos, dois representantes da câmara municipal (arts. 87º, nº 2, 96º, nº 2 e

90º da Lei nº 60 / 2007, de 4 de Setembro). No exercício das funções específicas cometidas aos

titulares dos órgãos autárquicos, o que se impõe, é uma cuidada e pormenorizada apreciação de

toda a documentação presente pelos serviços técnicos da câmara (ou mesmo entidades externas,

se for o caso) e não apenas a adopção de “comportamentos de conformidade” por parte dos

responsáveis com o teor da mesma ao depositar total confiança na fiabilidade do seu conteúdo.......

Aos  membros  dos  órgãos  autárquicos,  enquanto  garantes  da  legalidade  dos  procedimentos,

impõe-se a obrigação de se rodearem de cuidados acrescidos, não podendo limitar-se a confiar nas

mesmas sem se assegurarem pela qualidade e suficiência das informações recebidas........................

Assim sendo, e tendo em conta que a verificação de tais factos, não só constitui prática contra-

ordenacional (competindo à Câmara Municipal determinar a instauração do respectivo processo)

como pode fazer incorrer o autor em prática criminal por poder configurar prestação de falsas

declarações  e  de  falsificação  de  documento,  votei  contra  a  recepção  provisória  das  obras  de

urbanização referentes ao alvará de loteamento nº 01/08.................................................................

Consigno a minha pretensão de inclusão na acta, do registo do presente voto de vencido e das

razões que o justificam, nos termos dos arts. 28º, nº 1 do Código de Procedimento Administrativo

93º, nº 1 da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro com as alterações da Lei nº 5-A/2002 de 11 de

Janeiro ...”.......................................................................................................................................

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

PONTO 9 – PROPOSTA N.º 003/2009-2013/OPOSIÇÃO – SUBSCRITA PELOS VEREADORES JORGE
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MENDONÇA E LÍLIA ÁGUAS – PEDIDO DE PARECER JURÍDICO À CCDRC.........................................

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Vereador Jorge Mendonça a fim de introduzir o

assunto enquanto subscritor da Proposta, o Presidente da Câmara e o Vereador Henrique Tomás.. . .

DELIBERAÇÃO:  A Câmara Municipal deliberou por maioria com os votos contra do Presidente e

Vice-Presidente  da  Câmara,  dos  Vereadores  Carlos  Ferreira  e  Amílcar  Mota,  a  abstenção  do

Vereador Henrique Tomás e os votos a favor dos Vereadores Jorge Mendonça e Lília Águas, rejeitar

a Proposta subscrita pelos Vereadores Jorge Mendonça e Lília Águas...............................................

Seguidamente o Vereador Jorge Mendonça, ao abrigo do disposto no n.º 3 do art.º 93.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, leu a seguinte Declaração de Voto.......................................................................................

“... Tal como vêm sendo lavrados, os textos das actas das reuniões da Câmara Municipal podem

não cumprir o previsto no art. 92º, nº 1 da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro com as alterações da

Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro, que consagra que «de cada reunião ou sessão é lavrada acta,

que contém um resumo do que de essencial nela se tiver passado, indicando, designadamente, a

data e o local da reunião, os membros presentes e ausentes, os assuntos apreciados, as decisões e

deliberações tomadas e a forma e o resultado das respectivas votações e, bem assim, o facto de a

acta ter sido lida e aprovada»...........................................................................................................

O advérbio «designadamente» não pode ser  interpretado como significando «unicamente» ou

«exclusivamente» devendo, pelo contrário, ser entendido como significando «para além do mais»;

se assim não fosse,  cair-se-ia na incompreensível  situação de as actas conterem as referências

sumárias das intervenções do público na solicitação de esclarecimentos e das respostas dadas (cfr.

art. 84º, nº 7 da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro com as alterações da Lei nº 5-A/2002 de 11 de

Janeiro), nada contendo quanto às intervenções dos membros do próprio Executivo.........................

Assim sendo, o que se verifica é que os textos das actas já lavradas sendo omissos quanto às

intervenções mantidas pelos membros do Executivo, não só traduzem uma alteração do critério

adoptado durante todo o mandato anterior, como determinarão que os munícipes deixem de ter

acesso à informação pública sobre o que se passa nas reuniões de Câmara, podendo livremente

concluir  que nestas  reuniões  a intervenção dos  Vereadores  da Oposição se  limita à aprovação

acrítica de propostas, sem o exercício de qualquer fiscalização, promovendo uma acção política

ligeira  que  culmina  com tomadas  de  decisões  opacas.  A  isto  acresce  o  facto  de  o  envio  das

convocatórias para as reuniões da Câmara Municipal não serem acompanhadas, em simultâneo, da

respectiva documentação.................................................................................................................
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Quanto  ao  aditamento  de  pontos  extra  à  Ordem do  Dia,  este  só  é  possível  em caso  de  ser

reconhecida  a  urgência  da  deliberação  imediata  sobre  outros  assuntos.  No  entanto,  este

reconhecimento só é possível após análise, ainda que superficial,  da documentação referente a

estes pontos extra, para poder aquilatar-se da verificação ou não dessas razões de urgência. Assim

sendo, porque nas reuniões do Executivo a participação dos Vereadores da Oposição tem bem

presentes os valores da participação activa, do pluralismo e do debate de ideias, da cooperação

institucional,  da democraticidade e da elevação,  votei  a  favor  da proposta  que determinava o

senhor Presidente da Câmara a solicitar à CCDRC um parecer jurídico para o esclarecimento das

citadas dúvidas................................................................................................................................

Consigno a minha pretensão de inclusão na acta, do registo do presente voto de vencido e das

razões que o justificam, nos termos dos arts. 28º, nº 1 do Código de Procedimento Administrativo

93º, nº 1 da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro com as alterações da Lei nº 5-A/2002 de 11 de

Janeiro ...”.......................................................................................................................................

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

PONTO 10 – PROPOSTA N.º 004/2009-2013/OPOSIÇÃO – SUBSCRITA PELOS VEREADORES JORGE

MENDONÇA E LÍLIA ÁGUAS – SEGURANÇA RODOVIÁRIA...............................................................

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Vereador Jorge Mendonça a fim de introduzir o

assunto  enquanto  subscritor  da  Proposta,  o  Presidente  e  o  Vice-Presidente  da  Câmara  e  os

Vereadores Lília Águas e Henrique Tomás........................................................................................

DELIBERAÇÃO:  A Câmara Municipal deliberou por maioria com os votos contra do Presidente e

Vice-Presidente  da  Câmara,  dos  Vereadores  Carlos  Ferreira  e  Amílcar  Mota,  a  abstenção  do

Vereador Henrique Tomás e os votos a favor dos Vereadores Jorge Mendonça e Lília Águas, rejeitar

a Proposta subscrita pelos Vereadores Jorge Mendonça e Lília Águas...............................................

Seguidamente o Vereador Jorge Mendonça, ao abrigo do disposto no n.º 3 do art.º 93.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, leu a seguinte Declaração de Voto.......................................................................................

“...  A  existência  de  diversos  pontos  do  concelho  de  Oliveira  do  Bairro,  onde  se  verifica  a

necessidade de proceder à regularização de situações com vista a aumentar a fluidez do trânsito e,

por outro, aumentar a garantia de segurança rodoviária, e que esta é uma situação, que é, por si

só,  uma  justificação para  a  constituição  de  uma Comissão  Municipal  de  Trânsito,  no seio  da

Assembleia Municipal.  Basta percorrer  o concelho para verificar esta situação, que por vezes é

lamentada pela própria população na comunicação social, como aconteceu na semana passada
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relativamente a diversas situações numa mesma localidade, em Malhapão........................................

Por isso, votei a favor da proposta que determinava a regularização de trânsito no cruzamento da

EN 333 com a EM que liga os lugares da Giesta ao Rego e na envolvente do novo Polo Escolar, em

Oliveira do Bairro, concretamente na Rua S. Sebastião, em virtude de se tratar de situações em que

tal regularização urge, por forma a facilitar o acesso de peões e auxiliar o trânsito automóvel, por

se tratar de locais onde a probabilidade de ocorrência de acidentes é consecutiva e iminente............

Consigno a minha pretensão de inclusão na acta, do registo do presente voto de vencido e das as

razões que o justificam, nos termos dos arts. 28º, nº 1 do Código de Procedimento Administrativo

93º, nº 1 da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro com as alterações da Lei nº 5-A/2002 de 11 de

Janeiro ...”.......................................................................................................................................

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

PONTO 11 – PROPOSTA N.º 005/2009-2013/OPOSIÇÃO – SUBSCRITA PELOS VEREADORES JORGE

MENDONÇA E LÍLIA ÁGUAS –  TRÂNSITO AUTOMÓVEL NA RUA DO COLÉGIO E  NA AV.ª  GIL

VICENTE..........................................................................................................................................

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Vereador Jorge Mendonça a fim de introduzir o

assunto enquanto subscritor da Proposta, o Presidente da Câmara e o Vereador Henrique Tomás.. . .

DELIBERAÇÃO:  A Câmara Municipal deliberou por maioria com os votos contra do Presidente e

Vice-Presidente  da  Câmara,  dos  Vereadores  Carlos  Ferreira  e  Amílcar  Mota,  a  abstenção  do

Vereador Henrique Tomás e os votos a favor dos Vereadores Jorge Mendonça e Lília Águas, rejeitar

a Proposta subscrita pelos Vereadores Jorge Mendonça e Lília Águas...............................................

Seguidamente o Vereador Jorge Mendonça, ao abrigo do disposto no n.º 3 do art.º 93.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, leu a seguinte Declaração de Voto.......................................................................................

“... Os conflitos de trânsito automóvel antes do início e após o final das actividades curriculares do

IPSB, sendo permanentes, seriam substancialmente atenuados se pudessem ser utilizados, a título

precário e exclusivo a este fim, os terrenos sitos na envolvente do portão de saída das instalações

do IPSB. Por esta razão, votei a favor da proposta de estabelecimento de uma parceria entre a

Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de Bustos, que visasse a diligência junto dos proprietários

dos  referidos  terrenos,  por  entender  que  tais  diligências  poderiam  conduzir  à  obtenção  de

permissão  por  parte  desses  proprietários,  para  utilização  destes  terrenos  para  paragem  e

estacionamento de viaturas..............................................................................................................

Consigno a minha pretensão de inclusão na acta, do registo do presente voto de vencido e das as
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razões que o justificam, nos termos dos arts. 28º, nº 1 do Código de Procedimento Administrativo

93º, nº 1 da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro com as alterações da Lei nº 5-A/2002 de 11 de

Janeiro ...”.......................................................................................................................................

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

PONTO 12 – PROPOSTA N.º 006/2009-2013/OPOSIÇÃO – SUBSCRITA PELOS VEREADORES JORGE

MENDONÇA E LÍLIA ÁGUAS – ADESÃO DO MUNICÍPIO AO PROJECTO “A MINHA RUA”.................

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Vereador Jorge Mendonça a fim de introduzir o

assunto  enquanto  subscritor  da  Proposta,  o  Presidente  e  o  Vice-Presidente  da  Câmara  e  os

Vereadores Carlos Ferreira e Henrique Tomás...................................................................................

DELIBERAÇÃO:  A Câmara Municipal deliberou por maioria com os votos contra do Presidente e

Vice-Presidente  da  Câmara,  dos  Vereadores  Carlos  Ferreira  e  Amílcar  Mota,  a  abstenção  do

Vereador Henrique Tomás e os votos a favor dos Vereadores Jorge Mendonça e Lília Águas, rejeitar

a Proposta subscrita pelos Vereadores Jorge Mendonça e Lília Águas...............................................

Seguidamente o Vereador Jorge Mendonça, ao abrigo do disposto no n.º 3 do art.º 93.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, leu a seguinte Declaração de Voto.......................................................................................

“...  O  Projecto  “A  Minha  Rua”  é  um sistema  interactivo  que  permite  aos  cidadãos  reportar

ocorrências  das  ruas  ou  dos  vários  locais  de  cada  concelho,  comunicando  as  mais  variadas

situações relativas a espaços públicos (desde iluminação, jardins,  veículos  abandonados,  etc.)  e

sugerindo melhorias directamente à respectiva Câmara Municipal. Votei a favor da proposta da

adesão do município e a este projecto,  porque se trata de um projecto de participação cívica

inserido no Programa Simplex Autárquico 2009/2010, disponível a partir do Portal do Cidadão, que

se constitui como uma forma de política de proximidade e de contribuição para o desenvolvimento

dos concelhos aderentes. Consigno a minha pretensão de inclusão na acta, do registo do presente

voto de vencido e das as razões que o justificam, nos termos dos arts. 28º, nº 1 do Código de

Procedimento Administrativo 93º, nº 1 da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro com as alterações da

Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro ...”...............................................................................................

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

A D I T A M E N T O

PONTO 1 – PROPOSTA APRESENTADA PELO VEREADOR DO PELOURO – CEDÊNCIA DE 110 M2 DE
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TERRENO  PARA  INTEGRAR  O  DOMÍNIO  PÚBLICO  MUNICIPAL  –  ALARGAMENTO  DA  RUA

DESIGNADA POR TRAVESSA PADRE ABEL, FREGUESIA DE OIÃ – REFORÇO DA COMPENSAÇÃO......

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

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

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

Mendonça e Lília Águas, autorizar o fornecimento de materiais até ao montante indicado no ponto

4 da Proposta apresentada pelo Vereador Carlos Ferreira, datada de 09 de Dezembro de 2009, nos

termos e com os fundamentos aí aduzidos.......................................................................................

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

PONTO 2 – PROPOSTA APRESENTADA PELO VEREADOR DO PELOURO – ALTERAÇÃO DO HORÁRIO

DE FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DENOMINADO “SINTONIA BAR”..........

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por  unanimidade, aprovar a intenção de alterar o

Horário  de  Funcionamento  do  Estabelecimento  Comercial  “Sintonia  Bar”,  nos  exactos  termos

exarados na Proposta apresentada pelo Vereador Carlos Ferreira, datada de 10 de Dezembro de

2009...............................................................................................................................................

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

PONTO  3  –  OFÍCIO  DE  AUGUSTO  FERREIRA  URBANO  A  SOLICITAR  O  PAGAMENTO  EM

PRESTAÇÕES DAS TAXAS DEVIDAS PELA EMISSÃO DO ALVARÁ DE LICENÇA – OBRA SITA NA

ZONA INDUSTRIAL DE OIÃ, LOTE A1, FREGUESIA DE OIÃ.................................................................

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

assunto, e o Vice-Presidente da Câmara...........................................................................................

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar o pagamento das taxas

devidas pela emissão do Alvará de Licença, em seis prestações iguais, mensais e sucessivas, nos

termos da legislação aplicável..........................................................................................................

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

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria referente ao dia 09

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

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS: ..............................................................481.522 Euros e 85 Cêntimos

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: ..................................................1.192.696 Euros e 67 Cêntimos

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES: ......................................................1.674.219 Euros e 52 Cêntimos
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.......................................................................................................................................................

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 dezoito horas e trinta  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

_______________________________

AMÍLCAR ANTÓNIO EUSÉBIO MOTA

__________________________________

CARLOS MANUEL FERREIRA FERREIRA

_________________________________
JORGE DIOGO CARDOSO MENDONÇA

__________________________________________

LÍLIA ANA DA CRUZ OLIVEIRA MARTINS ÁGUAS

___________________________
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HENRIQUE SANTIAGO TOMÁS

_____________________________

JOSÉ MIGUEL CARDOSO DUARTE
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