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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO DE 12 DE 

FEVEREIRO DE 2009. ..........................................................................................................................  

DATA DA REUNIÃO: Doze de Fevereiro 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 - Coordenador Técnico...........................................................  

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

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

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

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

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

Foi dispensada a leitura da Acta da Reunião Ordinária da Câmara Municipal, datada de 29 de 

Janeiro de 2009, 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 29 de Janeiro de 2009 foi aprovada por maioria 

com a abstenção do Vereador Cristóvão Batista por não ter estado presente naquela Reunião de 

Câmara e dos Vereadores do CDS/PP Leontina Novo, Manuel Silvestre e Acácio Albuquerque. .........  
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 ..........................................................................................................................................................  

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

VEREADORA LEONTINA NOVO: Tendo sido aprovada a data de realização da FIACOBA/2009 na 

última Reunião do Executivo Municipal, procurou saber quais os custos previstos para a realização 

daquele certame, dado tal informação não constar da Acta da Reunião. ...........................................  

Questionou, ainda, quais as condições relativamente à cedência do “Espaço Inovação” aos alunos 

da Escola Secundária, dado as mesmas não serem referidas na Acta, ao contrário do que sucedeu 

aquando da cedência daquele espaço aos alunos do IPSB. .................................................................  

VEREADOR MANUEL SILVESTRE: Referiu ter tido a oportunidade de visitar a Feira da Automobilia 

realizada no “Espaço Inovação”, tendo verificado que havia bastantes visitantes no evento, 

apercebendo-se que muitos deles eram de fora do Concelho. ...........................................................  

Disse que o som da cópia da gravação da última Reunião do Executivo Municipal, por ele solicitada, 

era bastante deficiente, pelo que foi com extrema dificuldade que conseguiu ouvir a mesma. ..........  

Referiu ter conversado com o redactor das actas das Reuniões do Executivo Municipal, tendo 

constatado que o problema é efectivamente técnico o que poderá trazer algum problema em 

situações futuras, pelo que sugeriu que algo fosse feito no sentido de melhorar a qualidade das 

gravações áudio das Reuniões de Câmara. .........................................................................................  

Constatou que se demora algum tempo a discutir determinados temas no Período Antes da Ordem 

do Dia, uma vez que são tratados assuntos de bastante importância para o Concelho, contudo, por 

vezes, há alguns temas que não são debatidos, pelo que sugeriu que os mesmos fossem discutidos 

no final da Reunião, permitindo uma maior celeridade no tratamento dos assuntos da Ordem do 

Dia e de modo a não reter por muito tempo alguns funcionários que se encontram presentes para 

prestar um ou outro esclarecimento sobre determinado assunto. ......................................................  

Referiu pretender dar uma explicação sobre a sua saída na última Reunião do Executivo Municipal, 

tendo solicitado que mais à frente lhe fosse dado novamente o uso da palavra para o efeito. ...........  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Sobre esta solicitação referiu não ver qualquer inconveniente na sua 

autorização. .......................................................................................................................................  

No que diz respeito à alteração da discussão do Período Antes da Ordem do Dia para o fim da 

reunião, informou que a legislação determina que efectivamente a discussão deve ser levada a 

efeito antes de se entrar nos assuntos constantes da Ordem de Trabalhos. .......................................  

VEREADORA LAURA PIRES: Informou ter havido uma reunião com a Escola Secundária de Oliveira 

do Bairro com vista à abertura da 3.ª Turma de CET - Tecnologia Mecatrónica e muito embora o 

mesmo esteja aprovado, aguarda ainda o financiamento, no entanto a Universidade de Aveiro 
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entendeu que não deveria aguardar mais tempo para dar início ao referido curso, curso este que, 

após duas semanas, já conta com 14 inscrições, quando ainda não foi levada a efeito qualquer 

publicidade sobre o mesmo. Disse estar prevista apenas uma turma com o número máximo de 20 

alunos, pelo que se terão, muito provavelmente, de excluir alguns candidatos, à semelhança do 

ocorrido no ano anterior. ...................................................................................................................  

Relembrou que dia 20 terá lugar o “Carnaval da Pequenada” cujo desfile partirá da Câmara 

Municipal e percorrerá as ruas da Cidade, salvo condições climatéricas adversas e aí o desfile será 

realizado no “Espaço Inovação”. .......................................................................................................  

Deu a conhecer a abertura da Biblioteca escolar da Escola EB 2/3 de Oiã, que servirá igualmente o 

pré-escolar e o 1.º Ciclo, tendo as obras de adaptação do espaço sido pagas integralmente pela 

Câmara Municipal, que colaborou ainda na edição de produtos de divulgação da referida 

Biblioteca. ..........................................................................................................................................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Reportando-se à retirada da Sala de Reuniões dos Vereadores do 

CDS/PP na última Reunião do Executivo Municipal, referiu que tanto a Acta da Reunião como as 

notícias publicadas pela Comunicação Social, reflectem o que efectivamente se passou. ...................  

Mais disse que a sua intervenção na referida Reunião pode ter irritado alguém, mas as suas palavras 

transmitem a sua forma de pensar e de analisar os assuntos, considerando que tem toda a 

legitimidade para o fazer. ..................................................................................................................  

Referiu ainda que a sua intervenção na altura se prendia com a abstenção dos Vereadores do 

CDS/PP na votação do assunto relacionado com o Direito de Resposta da Câmara Municipal e que 

foi aprovado em Reunião de Câmara. ................................................................................................  

Seguidamente leu um excerto que dizia o seguinte “é ou não verdade que a todos, mas mesmo 

todos, os Membros do Executivo, apesar do conhecimento que têm desses factos, nada fizeram 

com vista a impedirem esta flagrante e sucessiva violação dos mais elementares princípios da moral 

política”. Referiu constatar-se que existe uma insinuação de corrupção e de favorecimento do 

Vereador António Mota e que os Vereadores do CDS/PP eram coniventes com estas situações, não 

levantando qualquer objecção ou critica em relação aquela situação. ................................................  

Mais disse que o que foi referido na última Reunião de Câmara, era que, se eram todos os 

Vereadores do Executivo Municipal que estavam a ser acusados, o documento de resposta deveria 

ser subscrito por todos. ......................................................................................................................  

Tendo em atenção o teor da Acta da última Reunião de Câmara, referiu não aceitar que o Vereador 

Manuel Silvestre, coloque “em cheque” o seu bom nome no Jornal, dizendo que o responsável 

pela saída dos Vereadores do CDS/PP é o Vereador António Mota. ...................................................  
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Referiu, ainda, que deve ser comentado o que se entende que não está correcto e que não 

corresponde à realidade e terá de haver uma defesa perante a Comunicação Social, porque se o 

Vereador António Mota teve algo a ver com a saída dos Vereadores do CDS/PP deviam tê-lo dito na 

altura e não à posteriori à Imprensa, nomeadamente ao “Jornal da Bairrada”. ..................................  

VEREADOR MANUEL SILVESTRE: Referiu que na altura própria responderá ao Vereador António 

Mota. .................................................................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Sobre a dificuldade na audição da gravação, referiu ter conversado com 

o redactor das actas, para que este procure no mercado a melhor tecnologia disponível e que 

produza os efeitos desejados, dado que ninguém pode ficar privado de ouvir o que foi o verdadeiro 

desenrolar das reuniões. ....................................................................................................................  

Informou ter estado presente na inauguração da Feira da Automobilia, evento este organizado pela 

Associação APOFORNO, tendo o espaço sido cedido pela Autarquia, tendo-se apercebido da 

afluência significativa de visitantes, apesar das condições climatéricas adversas, pelo que a 

Associação em questão está de parabéns, sendo esta mais uma forma de dinamizar o “Espaço 

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

No que diz respeito à cedência do “Espaço Inovação” aos alunos da Escola Secundária, referiu ter 

sido anexado ao requerimento, entre outros, um documento com o aval da direcção da Escola 

Secundária, enquanto que no caso dos alunos do IPSB, estes não possuíam qualquer aval da 

direcção da instituição. ......................................................................................................................  

No que diz respeito à realização da próxima edição da FIACOBA, informou que o assunto tinha 

estado presente em Reunião do Executivo Municipal para decidir a realização da mesma em 

conjunto com a Feira do Cavalo e marcação da respectiva data de realização dos eventos, que será 

de 10 a 19 de Julho, de forma a poderem ser enviados convites às empresas para participarem no 

certame. Mencionou ter sido somente isso que ficou decidido, não tendo sido analisada a questão 

dos custos que a seu tempo serão presentes ao Executivo Municipal. Deu ainda a conhecer que 

está a ser analisada a possibilidade de dar uma componente mais agrícola ao certame. ....................  

Informou que a Santa Casa da Misericórdia irá proceder ao lançamento da 1.ª pedra de mais uma 

obra e concerteza que a direcção gostará de contar com a presença do Executivo Municipal. ...........  

Deu a conhecer ter reunido o Conselho Municipal de Segurança, considerando importante referir 

que na Acta da última Reunião daquele Conselho, o anterior Presidente da Câmara se mostrava 

preocupado pela parca presença de pessoas a participarem nos trabalhos daquele Conselho, tendo 

informado, sobre este aspecto, que, dos 30 elementos que fazem parte do mesmo, apenas quatro 

faltaram à Reunião. ............................................................................................................................  
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 ..........................................................................................................................................................  

PONTO 3 – PROPOSTA APRESENTADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA - NOVO EMPRÉSTIMO A 

LONGO PRAZO COM MATURIDADE SUPERIOR A 10 ANOS NO MONTANTE DE 1.000.000,00 € . ....  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Relembrou que quando o actual Executivo Municipal tomou posse, a 

Autarquia estava no limite do seu endividamento e todos os anos tem decidido contratualizar e 

utilizar na medida que necessita, o valor disponível até atingir essa mesma capacidade. ...................  

Referiu que o presente empréstimo se destina à Construção e Remodelação de Escolas do Ensino 

Pré-Escolar e do 1.º Ciclo no montante de 400.000,00 € (quatrocentos mil euros) e para 

Requalificação e Beneficiação da Rede Viária Concelhia no montante de 600.000,00 € (seiscentos 

mil euros). ..........................................................................................................................................  

Informou que, tendo em atenção a descida das taxas de juro, entendeu-se que além das propostas 

habituais, deverão os Bancos apresentar uma proposta que inclua igualmente a opção de um 

empréstimo com uma taxa fixa, a fim de a mesma ser analisada para verificar se poderá trazer 

algum benefício para a Autarquia. .....................................................................................................  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Referiu concordar com o empréstimo proposto, apesar de saber 

que a Câmara Municipal atinge novamente o limite do endividamento à semelhança do que vem 

sucedendo anualmente, confessando esperar que as receitas possam satisfazer os encargos com 

estes mesmos empréstimos. Reconheceu que o Concelho necessita de novas redes viárias e de 

manter em boas condições as já existentes e bem assim de manter em boas condições as Escolas do 

Concelho enquanto os novos Pólos Escolares não forem construídos. ...............................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que o empréstimo não se destina apenas à manutenção das 

Escolas existentes, mas igualmente à construção de novas Escolas, recordando que o próprio 

Governo já informou que poderá haver excepções ao limite do endividamento decorrentes da 

construção dos Pólos Escolares. .........................................................................................................  

Mais disse não ser necessário a Vereadora Leontina Novo preocupar-se com a possibilidade de a 

Autarquia liquidar o empréstimo, relembrando que muito recentemente se pagaram empréstimos 

quando a taxa de juro era bastante elevada, logo, neste momento, em que a taxa de juro é mais 

baixa, concerteza que o custo da dívida será menor do que no passado. ...........................................  

Informou ainda que se for mais vantajoso para o Município e no sentido de reduzir os encargos, 

poderá haver uma renegociação de todos, ou de parte dos empréstimos acumulados que a 

Autarquia possui, fixando a taxa de juro. ...........................................................................................  

VEREADORA LAURA PIRES: Referiu que o dinheiro do QREN é proveniente da União Europeia e não 

do Governo e as excepções ao limite de endividamento são dinheiros da Autarquia pois os 
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empréstimos terão de ser liquidados, pelo que o Governo propriamente dito não canaliza qualquer 

verba para que os Municípios possam suportar os investimentos na área da Educação. .....................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a Proposta nos exactos 

termos exarados. ...............................................................................................................................  

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

PONTO 4 – PROJECTO DE EXECUÇÃO PARA REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA POENTE DA CIDADE 

- PARA CONHECIMENTO. ..................................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Relembrou já ter estado presente em Reunião do Executivo Municipal o 

ante-projecto, que pretende beneficiar uma zona nobre e que também é uma das entradas da 

Cidade. Deu a conhecer o projecto em causa, informando que numa das próximas Reuniões de 

Câmara será presente informação para se iniciar o procedimento do concurso ou para adjudicar já 

o início dos trabalhos. ........................................................................................................................  

Seguidamente efectuou uma pequena apresentação do Projecto de Requalificação da Entrada 

Poente da Cidade de Oliveira do Bairro. .............................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal tomou conhecimento do Projecto de Execução da 

Requalificação da Entrada Poente da Cidade. ....................................................................................  

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

PONTO 5 – SUBSCRIÇÃO DE PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS JUNTAS DE 

FREGUESIA, NOS TERMOS DO ART.º 66.º, DA LEI N.º 169/99, DE 18 DE SETEMBRO COM AS 

ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO. ...............................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que o presente Protocolo é fruto de uma Reunião havida com 

todos os Presidentes de Junta de Freguesia, que subscreveram e assinaram o mesmo. ......................  

Mais informou que o montante distribuído se destina à conservação e limpeza de valetas, bermas e 

caminhos municipais, limpeza de ruas, passeios e manutenção de jardins e espaços verdes. .............  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Informou que os valores constantes do Protocolo foram acordados 

entre a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia. ..........................................................................  

Mais informou que foram dezenas de quilómetros de arruamentos que a Autarquia levou a efeito, 

no âmbito de caminhos municipais e agrícolas e que seriam da competência das Juntas de 

Freguesia. ..........................................................................................................................................  

Referiu que irão ser cimentados cerca de 6 quilómetros de valetas, o que se irá traduzir numa 

redução significativa de valetas a limpar pelas Juntas de Freguesia. ...................................................  

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

1.º - Subscrever o Protocolo nos exactos termos exarados. ................................................................  
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2.º - Remeter o sobredito Protocolo à Assembleia Municipal, com vista à competente autorização, 

nos termos do n.º 1 do art.º 66.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 

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

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

PONTO 6 – INFORMAÇÃO TÉCNICA PRESTADA PELA DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS - 

REQUALIFICAÇÃO DA E.N. 235 - NOVA ALAMEDA DA CIDADE - CEDÊNCIAS - 13.ª FASE  

RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DATADO DE 03/02/2009. ...................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que, no âmbito da requalificação, foi levado a efeito mais um 

acordo de cedência. ...........................................................................................................................  

De seguida procedeu à leitura do teor da Informação Técnica, a qual se dá aqui por integralmente 

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

Informou que a presente intervenção já se encontra a ser levada a efeito e a cedência implica 

refazer a entrada, recuar para o alinhamento que vem do muro de betão já construído mais a 

Norte, construir um muro de suporte de terras e ainda a reposição do que se irá estragar no jardim 

da habitação. .....................................................................................................................................  

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

da Câmara datado de 03/02/2009, em que aprovou o “Mapa de Cedências - 13.ª Fase” e 

respectivas contrapartidas. .................................................................................................................  

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

PONTO 7 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO E A UNIVERSIDADE DE AVEIRO. ............................................................................................  

VEREADORA LAURA PIRES: Informou que a o presente Protocolo visa suprir a necessidade que a 

Universidade de Aveiro tem de colocar em estagio os formandos dos CET. Dado que a Autarquia é 

parceira da Universidade de Aveiro na implementação dos CET, tem alguma responsabilidade a este 

nível, muito embora tenha recebido já diversos estagiários provenientes da Universidade de Aveiro. .  

Mais disse que a Câmara Municipal receberá os estagiários na medida das suas necessidades e não 

por obrigação. ...................................................................................................................................  

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

celebrar entre o Município de Oliveira do Bairro e a Universidade de Aveiro, com vista à realização 

de estágio de Formandos CET na Câmara Municipal..........................................................................  

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

PONTO 8 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO E A ENVIRORIA, S.A. - RECICLAGEM DE ÓLEOS USADOS. ....................................................  
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PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que a reciclagem é um assunto que está na ordem do dia no 

que diz respeito à área ambiental e a Autarquia para além de informar e divulgar, deve ser também 

parte integrante de iniciativas com vista à reciclagem. .......................................................................  

Informou que a Câmara Municipal foi abordada por uma empresa que propôs a celebração de um 

Protocolo e que após ter sido devidamente analisado do ponto de vista jurídico e técnico, se 

encontra para deliberação do Executivo Municipal. ............................................................................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Informou que o presente Protocolo visa a recolha e valorização dos 

óleos alimentares usados que são produzidos na área do Município, sendo que a empresa em 

questão tem a sua sede na Zona Industrial da Palhaça, pretendendo estabelecer um Protocolo com 

a Câmara Municipal, no sentido de ser feito o encaminhamento dos óleos produzidos no Concelho 

para a empresa. .................................................................................................................................  

Referiu que o papel da Câmara Municipal se prende com a efectivação de algumas campanhas de 

sensibilização para a valorização daqueles resíduos, permitir a instalação dos oleões em locais com 

determinadas características, dar uma listagem com Escolas que possuem Cantinas e outros 

estabelecimentos localizados na área do Município, para que estes possam vir a encaminhar os 

referidos óleos usados........................................................................................................................  

Mais disse que todo este trabalho será devidamente acompanhado pelos Serviços de Ambiente da 

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

Reconheceu haver já algumas empresas deste ramo a operar no Concelho de Oliveira do Bairro, 

sendo já efectuadas algumas recolhas em alguns estabelecimentos comerciais. ................................  

Informou que na proposta, a empresa apresenta o destino a dar aos óleos, através de 

compromissos assinados com empresas que os irão transformar em biodiesel. ..................................  

ENG.ª SANDRA COSTA: Informou que esta medida vem colmatar as preocupações de alguns 

munícipes e que foram levantadas através da Agenda 21 Local, já que as pessoas não sabem o que 

fazer aos óleos que são produzidos e que habitualmente são colocados na rede de esgotos ou 

mesmo no lixo doméstico, o que não será a melhor solução em termos ambientais, daí que este 

protocolo venha favorecer, e muito, a questão ambiental, uma vez que permitirá que os Munícipes 

depositem os óleos usados em locais próprios. ..................................................................................  

VEREADOR MANUEL SILVESTRE: Questionou se a obrigação da Autarquia passa apenas por 

autorizar a colocação dos oleões por parte da referida empresa. .......................................................  

Procurou igualmente saber se a recolha é feita em regime de exclusividade. .....................................  

ENG.ª SANDRA COSTA: Respondeu que a Autarquia autoriza a colocação dos oleões no Concelho, 

não representando qualquer custo para a Autarquia. ........................................................................  
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Acrescentou que não se trata de um regime de exclusividade e qualquer outra empresa do ramo 

poderá recolher no Concelho de Oliveira do Bairro, o óleo produzido pelos particulares. ..................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Informou que nenhuma das empresas que presentemente opera em 

Oliveira do Bairro, solicitou a instalação de oleões no Concelho.........................................................  

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

celebrar entre o Município de Oliveira do Bairro e a firma Enviroria, S.A., relativamente à 

Reciclagem de Óleos Usados. .............................................................................................................  

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

PONTO 9 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO E RESPECTIVO ANEXO A CELEBRAR ENTRE O 

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO E O BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. - VANTAGENS E 

BENEFICIOS NA DOMICILIAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS. ...............  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou ter sido proposto por parte do Banco Santander Totta a 

celebração de um protocolo que não acarreta qualquer obrigação ou custo para a Autarquia ou 

para os colaboradores da Câmara Municipal, mas tão somente visa permitir àqueles que pretendam 

domiciliar o seu vencimento naquela entidade bancária, que o façam usufruindo de algumas 

vantagens. .........................................................................................................................................  

Mais disse que o Protocolo tinha sido analisado pelo Gabinete Jurídico, não havendo qualquer 

inconveniente na sua aprovação, dado não representar qualquer custo para a Autarquia, não se 

tratar de um regime de exclusividade e ser de adesão voluntária por parte dos colaboradores da 

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

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

Batista, aprovar a minuta de Protocolo e respectivo Anexo, a celebrar entre o Município de Oliveira 

do Bairro e o Banco Santander Totta, S.A., relativamente à Domiciliação Voluntária dos 

Vencimentos dos Funcionários da Autarquia. .....................................................................................  

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

PONTO 10 - PROPOSTA APRESENTADA PELO VEREADOR DO PELOURO ANTÓNIO MOTA - 

AQUISIÇÃO DO PRÉDIO RÚSTICO ARTIGO 1.832, SITO NA FREGUESIA DA PALHAÇA, PARA 

IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DA PALHAÇA, PELO PREÇO DE 3.170,00 €. .............................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade adquirir o prédio rústico 1.832 sito 

na Freguesia da Palhaça, com a área registada de 450 m2 e a área real de 686 m2, a Manuel 

Ferreira Campina e filhos, pelo montante de 3.170,00 € (três mil cento e setenta euros). .................  

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

PONTO 11 - PROPOSTA APRESENTADA PELO VEREADOR DO PELOURO ANTÓNIO MOTA - 
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AQUISIÇÃO DO PRÉDIO RÚSTICO ARTIGO 1.835, SITO NA FREGUESIA DA PALHAÇA, PARA 

IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DA PALHAÇA, PELO PREÇO DE 4.140,00 €. .............................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade adquirir o prédio rústico 1.835 sito 

na Freguesia da Palhaça, com a área registada de 670 m2 e a área real de 861 m2, a Estêvão 

Martins Cura e mulher, pelo montante de 4.140,00 € (quatro mil cento e quarenta euros). ..............  

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

PONTO 12 - INFORMAÇÃO TÉCNICA - REGULARIZAÇÃO DOS LOTES B15 E B17 DA ZONA 

INDUSTRIAL DE OIÃ. ..........................................................................................................................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Referiu que foram detectadas algumas anomalias na área de alguns 

lotes da Zona Industrial de Oiã e que importa solucionar. Desta forma e uma vez que os 

proprietários destes dois lotes ocupam uma área superior àquela que inicialmente foi adquirida, 

deverá ser levada a efeito a rectificação das respectivas áreas devendo os mesmos proceder ao 

pagamento do montante correspondente a 23,75 € (vinte e três euros e setenta e cinco cêntimos) 

por metro quadrado. .........................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a Informação Técnica nos 

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

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

PONTO 13 - PROPOSTA DE TRABALHOS A MAIS DA EMPREITADA DE “REDES DE DRENAGEM DE 

ÁGUAS RESIDUAIS DA ZONA NORTE DE PERRÃES” NO VALOR DE 4.071,00 € + IVA ADJUDICADA 

AO CONSÓRCIO CONSTITUÍDO PELAS FIRMAS CIPRIANO PEREIRA DE CARVALHO & FILHOS, LDA E 

PRIORIDADE - CONSTRUÇÃO DE VIAS DE COMUNICAÇÃO, LDA - REFERENTE AOS TRABALHOS 

EXECUTADOS PELA FIRMA CIPRIANO PEREIRA DE CARVALHO & FILHOS, LDA. ................................ . 

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

1.º - Aprovar os Trabalhos a Mais da Empreitada de “Redes de Drenagem de Águas Residuais da 

Zona Norte de Perrães” adjudicado ao consórcio constituído pelas firmas Cipriano Pereira de 

Carvalho & Filhos, Lda. e Prioridade - Construção de Vias de Comunicação, Lda., no valor de 

4.071,00 € (quatro mil e setenta e um euros) acrescido de IVA, à taxa legal em vigor, referente a 

Trabalhos executados pela firma Cipriano Pereira de Carvalho & Filhos, Lda..  ...................................  

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

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

PONTO 14 - INFORMAÇÃO DSASA N.º 17/2009 - PEDIDO DE INSTALAÇÃO DE ANTENAS DA 

OPTIMUS NO RECINTO EXTERIOR DO DEPÓSITO APOIADO DA ZONA INDUSTRIAL DE OIÃ” - 

APROVAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO. ......................................................  
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PRESIDENTE DA CÂMARA: Procedeu à leitura do teor da Informação, a qual se dá aqui por 

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

Acrescentou que todos os procedimentos relacionados com o respectivo licenciamento terão de ser 

levados a efeito por parte da operadora de telecomunicações. ..........................................................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Informou que o presente contrato surge após demoradas 

negociações com a operadora e o mesmo não irá acarretar qualquer prejuízo para a Autarquia que 

irá ainda receber 4.000,00  (quatro mil euros) anuais pela ocupação do espaço. ...............................  

VEREADOR ACÁCIO ALBUQUERQUE: Questionou se a antena colocada no espaço onde irá 

funcionar a futura Escola de Vila Verde pertence à mesma operadora, dado que se poderia 

negociar a retirada da mesma daquele local. .....................................................................................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Informou estar já prevista a deslocalização da referida antena, 

estando a Autarquia a tentar arranjar um local alternativo, já que aquela operadora paga à 

Autarquia 750,00 € (setecentos e cinquenta euros) por mês. .............................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a instalação de uma 

antena da operadora de telecomunicações Optimus, no recinto exterior do Depósito Apoiado da 

Zona Industrial de Oiã e aprovar a Minuta do Contrato de Arrendamento. ........................................  

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

PONTO 15 - FACTURA Nº 1700004517 DA SUMA – SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A. 

NO VALOR DE 33.329,73 € + IVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008 DO CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS A DESTINO FINAL.  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a despesa no valor de 

33.329,73 € (trinta e três mil trezentos e vinte e nove euros e setenta e três cêntimos) acrescido de 

IVA, à taxa legal em vigor. .................................................................................................................  

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

PONTO 16 - FACTURA Nº 5070386504 DA ERSUC – RESÍDUOS SÓLIDOS DO CENTRO, S.A. NO 

VALOR DE 12.939,86 € + IVA, RESPEITANTE AO TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008.. ....................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a despesa no valor de 

12.939,86 € (doze mil novecentos e trinta e nove euros e oitenta e seis cêntimos) acrescido de IVA, 

à taxa legal em vigor. .........................................................................................................................  

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

PONTO 17 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 1 DA EMPREITADA DE “LIGAÇÃO DAS ÁGUAS RESIDUAIS DA 

URBANIZAÇÃO DOS PAÇOS DO CONCELHO À REDE EXISTENTE NA ZONA POENTE DE OLIVEIRA 
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DO BAIRRO”, NO VALOR DE 7.399,54 € + IVA – FIRMA CIPRIANO PEREIRA DE CARVALHO & 

FILHOS, LDA. .....................................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a despesa no valor de 

7.399,54 € (sete mil trezentos e noventa e nove euros e cinquenta e quatro cêntimos) acrescido de 

IVA, à taxa legal em vigor. .................................................................................................................  

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

PONTO 18 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 2 (REVISÃO DE PREÇOS) DA EMPREITADA DE “LIGAÇÃO DAS 

ÁGUAS RESIDUAIS DA URBANIZAÇÃO DOS PAÇOS DO CONCELHO À REDE EXISTENTE NA ZONA 

POENTE DE OLIVEIRA DO BAIRRO”, NO VALOR DE 449,95 € + IVA – FIRMA CIPRIANO PEREIRA DE 

CARVALHO & FILHOS, LDA. ...............................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a despesa no valor de 

449,95 € (quatrocentos e quarenta e nove euros e noventa e cinco cêntimos) acrescido de IVA, à 

taxa legal em vigor. ............................................................................................................................  

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

PONTO 19 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 5 (TRABALHOS A MAIS) DA EMPREITADA DE “SANEAMENTO 

BÁSICO NO CONCELHO DE OLIVEIRA DO BAIRRO - EXTENSÕES DE REDE 2007”, NO VALOR DE 

2.063,82 € + IVA – FIRMA CIPRIANO PEREIRA DE CARVALHO & FILHOS, LDA. .................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a despesa no valor de 

2.063,82 € (dois mil sessenta e três euros e oitenta e dois cêntimos) acrescido de IVA, à taxa legal 

em vigor. ...........................................................................................................................................  

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

PONTO 20 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 69 DA EMPREITADA DE “REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS 

RESIDUAIS E PLUVIAIS DA ZONA INDUSTRIAL E DA ZONA POENTE DA PALHAÇA E REDE DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA (2.ª FASE) DA ZONA INDUSTRIAL DA PALHAÇA”, NO VALOR DE 

49.342,59 € + IVA – FIRMA CONSTRUTORA PAULISTA, LDA. ............................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a despesa no valor de 

49.342,59 € (quarenta e nove mil trezentos e quarenta e dois euros e cinquenta e nove cêntimos) 

acrescido de IVA, à taxa legal em vigor. .............................................................................................  

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

PONTO 21 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 70 DA EMPREITADA DE “REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS 

RESIDUAIS E PLUVIAIS DA ZONA INDUSTRIAL E DA ZONA POENTE DA PALHAÇA E REDE DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA (2.ª FASE) DA ZONA INDUSTRIAL DA PALHAÇA”, NO VALOR DE 

17.580,38 € + IVA – FIRMA CONSTRUTORA PAULISTA, LDA. ............................................................  
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a despesa no valor de 

17.580,38 € (dezassete mil quinhentos e oitenta euros e trinta e oito cêntimos) acrescido de IVA, à 

taxa legal em vigor. ............................................................................................................................  

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

PONTO 22 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 73 DA EMPREITADA DE “REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS 

RESIDUAIS E PLUVIAIS DA ZONA INDUSTRIAL E DA ZONA POENTE DA PALHAÇA E REDE DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA (2.ª FASE) DA ZONA INDUSTRIAL DA PALHAÇA”, NO VALOR DE 

14.863,15 € + IVA – FIRMA CONSTRUTORA PAULISTA, LDA. ............................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a despesa no valor de 

14.863,15 € (catorze mil oitocentos e sessenta e três euros e quinze cêntimos) acrescido de IVA, à 

taxa legal em vigor. ............................................................................................................................  

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

PONTO 23 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 74 DA EMPREITADA DE “REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS 

RESIDUAIS E PLUVIAIS DA ZONA INDUSTRIAL E DA ZONA POENTE DA PALHAÇA E REDE DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA (2.ª FASE) DA ZONA INDUSTRIAL DA PALHAÇA”, NO VALOR DE 

2.978,21 € + IVA – FIRMA CONSTRUTORA PAULISTA, LDA. ..............................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a despesa no valor de 

2.978,21 € (dois mil novecentos e setenta e oito euros e vinte e um cêntimos) acrescido de IVA, à 

taxa legal em vigor. ............................................................................................................................  

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

PONTO 24 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 75 (TRABALHOS A MAIS) DA EMPREITADA DE “REDES DE 

DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS DA ZONA INDUSTRIAL E DA ZONA POENTE DA 

PALHAÇA E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (2.ª FASE) DA ZONA INDUSTRIAL DA 

PALHAÇA”, NO VALOR DE 5.691,49 € + IVA – FIRMA CONSTRUTORA PAULISTA, LDA. ...................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a despesa no valor de 

5.691,49 € (cinco mil seiscentos e noventa e um euros e quarenta e nove cêntimos) acrescido de 

IVA, à taxa legal em vigor. .................................................................................................................  

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

PONTO 25 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 76 (REVISÃO DE PREÇOS) DA EMPREITADA DE “REDES DE 

DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS DA ZONA INDUSTRIAL E DA ZONA POENTE DA 

PALHAÇA E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (2.ª FASE) DA ZONA INDUSTRIAL DA 

PALHAÇA”, NO VALOR DE 39.458,09 € + IVA – FIRMA CONSTRUTORA PAULISTA, LDA. .................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a despesa no valor de 
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39.458,09 € (trinta e nove mil quatrocentos e cinquenta e oito euros e nove cêntimos) acrescido de 

IVA, à taxa legal em vigor. .................................................................................................................  

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

PONTO 26 – INFORMAÇÃO N.º 20/2009 PRESTADA PELA DIVISÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO - 

APROVAÇÃO DA CONTA FINAL DA EMPREITADA DE “REABILITAÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 

DE ESGOTOS DO LOTEAMENTO DE AGRAS DE CIMA”: ....................................................................  

EMPRESA ADJUDICATÁRIA: ........................ 2M - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ELECTRICIDADE, LDA. 

VALOR DA ADJUDICAÇÃO:  ................................................................................... 3.925,00 € + IVA 

TRABALHOS NORMAIS: .......................................................................................... 3.925,00 € + IVA 

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

CUSTO TOTAL DA EMPREITADA:  ........................................................................... 3.925,00 € + IVA 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a Conta Final da 

Empreitada “Reabilitação da Estação Elevatória de Esgotos do Loteamento de Agras de Cima”. .......  

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

PONTO 27 - INFORMAÇÃO N.º 140/2008 PRESTADA PELA DIVISÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO – 

ABERTURA DE CONCURSO PARA EXECUÇÃO DA EMPREITADA “EXECUÇÃO DE REDES DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA DO REBOLO PALHAÇA, JUNTO AO DEPÓSITO ELEVADO DA 

MAMARROSA E JUNTO AO DEPÓSITO ELEVADO DE OIÃ. REMODELAÇÃO DA DESCARGA DE REDE 

DA SILVEIRA JUNTO AO RIO LEVIRA EM OLIVEIRA DO BAIRRO”, CUJO PREÇO BASE É DE 

26.413,20 € + IVA - PARA CONHECIMENTO. ....................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal tomou conhecimento da Abertura de Concurso para execução 

da Empreitada de “Execução de Redes de Abastecimento de Água na Rua do Rebolo Palhaça, junto 

ao Depósito Elevado da Mamarrosa e junto ao Depósito Elevado de Oiã. Remodelação da Descarga 

de Rede da Silveira, junto ao Rio Levira em Oliveira do Bairro”. .........................................................  

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

PONTO 28 - INFORMAÇÃO N.º 05/2009 PRESTADA PELA DIVISÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO – 

ABERTURA DE CONCURSO PARA EXECUÇÃO DA EMPREITADA “SANEAMENTO BÁSICO NO 

CONCELHO DE OLIVEIRA DO BAIRRO - EXTENSÕES DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS 

RESIDUAIS/2009”, CUJO PREÇO BASE É DE 61.774,13 € + IVA - PARA CONHECIMENTO. ................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal tomou conhecimento da Abertura de Concurso para a 

execução da Empreitada “Saneamento Básico no Concelho de Oliveira do Bairro – Extensões de 

Rede de Drenagem de Águas Residuais/2009”. .................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  
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O B R A S 

 

PONTO 1 - PROCESSO 119/80 - DA EMPRESA METALCÉRTIMA - INDUSTRIA METALOMECÂNICA, 

S.A., SITO NA RUA INDUSTRIAL, FREGUESIA DE OLIVEIRA DO BAIRRO - PIP 33I/08 - AMPLIAÇÃO 

DE UNIDADE INDUSTRIAL. .................................................................................................................  

Não participou na discussão nem na votação do presente assunto da Ordem de Trabalhos o 

Presidente da Câmara. .......................................................................................................................  

ENG.º JOSÉ GONÇALVES: Referiu que o pedido de Licenciamento é precedido de um PIP e que 

dado o terreno se situar em Reserva Agrícola Nacional, somente após aquela entidade se 

pronunciar favoravelmente, é que os Serviços Camarários emitiram o seu parecer igualmente 

favorável ao PIP, pelo que se encontra em condições de ser aprovado pelo Executivo Municipal. ......  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Manifestou-se favorável à aprovação da pretensão da empresa 

Metalcértima, considerando benéfico para o Concelho a ampliação de unidades industriais. ............  

Relembrou, contudo, que há um ano atrás tinha sido proposta uma contra-ordenação à 

Metalcértima, devido ao facto de a vedação então efectuada não estar de acordo com o parecer 

emitido pela Comissão da Reserva Agrícola Nacional, devendo-se ter em atenção que o parecer 

agora remetido por aquela entidade possui igualmente condicionantes. ...........................................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Referiu que o que está em causa é a aprovação de um PIP referente à 

ampliação da unidade industrial da Metalcértima, não estando em causa qualquer outra situação. ..  

Confirmou, contudo, ter sido instaurada uma contra-ordenação pela colocação, no 

estacionamento, de alguns dos stocks da empresa, competindo àquela responder à Direcção 

Regional da Agricultura relativamente à utilização indevida de solos. ................................................  

Mais deu a conhecer que elementos do CDS/PP tinham uma reunião agendada com vista a analisar 

o presente processo, contudo e apesar de o Presidente da Câmara, Vereadores e Técnicos terem 

adiado os seus compromissos para estarem presentes nessa mesma reunião, receberam uma 

comunicação à última da hora, por parte do líder da Bancada na Assembleia Municipal, de que 

aqueles elementos não poderiam estar presentes. .............................................................................  

Mais disse que os muros foram construídos dentro da legalidade, uma vez que foi levada a efeito a 

respectiva desafectação, tendo a contra-ordenação sido instaurada apenas pelo facto de haver uma 

utilização indevida do solo com stocks da empresa. ...........................................................................  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Referiu que o parecer favorável dado pela Comissão da Reserva 

Agrícola e que permitirá a ampliação da unidade industrial, possui algumas condicionantes que 
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devem ser cumpridas por parte da empresa e é dessas condicionantes que deve ser dado 

conhecimento aos Vereadores. ..........................................................................................................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Informou que iria entregar cópia do parecer emitido pela Reserva 

Agrícola Nacional à Vereadora Leontina Novo, para que esta tivesse conhecimento do teor do 

mesmo. ..............................................................................................................................................  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Referiu que se está igualmente a analisar o projecto de ampliação 

da unidade industrial, que deve cumprir as condicionantes previstas no referido parecer. .................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Informou que a Câmara Municipal não pode fazer juízos de valor, 

devendo partir do princípio que a empresa irá proceder à ampliação, cumprindo os termos 

constantes do parecer da Comissão da Reserva Agrícola. ..................................................................  

Mais disse que o que está em causa neste momento, é o deferimento, ou não, da ampliação da 

unidade industrial nos termos da legislação em vigor.........................................................................  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Referiu que não colocou em causa a boa fé da empresa, tendo 

apenas alertado para o facto de a construção do muro que em tempos foi levado a efeito, apesar 

de ter havido a desafectação, não ter cumprido as condicionantes então impostas. ..........................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Respondeu que tal afirmação não corresponde à verdade, pois a 

desafectação foi efectivamente solicitada e autorizada. .....................................................................  

Reiterou que o que está em discussão é a aprovação do PIP e o pedido de ampliação da unidade 

industrial, sendo todas as restantes situações processos anexos que poderão ser consultados pelos 

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

VEREADORA LEONTINA NOVO: Disse ter sido afirmado que o PIP e o pedido de licenciamento se 

encontravam em condições de ser aprovados em virtude de ter obtido o parecer favorável da 

Reserva Agrícola Nacional, havendo no entanto condicionantes que devem ser cumpridas e as 

mesmas deveriam ser do conhecimento da Câmara Municipal. .........................................................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Referiu não haver qualquer inconveniente em que num parecer 

constem condicionantes, não podendo os Serviços Técnicos dar um parecer favorável que fosse 

contra o parecer solicitado à Reserva Agrícola e consequentemente, a aprovação por parte do 

Executivo Municipal está igualmente condicionada ao cumprimento do parecer dos Serviços 

Técnicos. ............................................................................................................................................  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Disse não contestar o parecer favorável da Reserva Agrícola, no 

entanto este possui algumas condicionantes a que deve obedecer a construção, as quais deveriam 

ter sido comunicadas aos Vereadores. ...............................................................................................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Relativamente à ampliação da unidade industrial, questionou qual a 
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condicionante que oferecia dúvidas. ..................................................................................................  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Respondeu que o parecer favorável à construção, deverá na área 

envolvente de circulação entre o pavilhão e a futura vedação proposta, ser executada em 

pavimento drenante e permeável e que a vedação Norte contígua à condicionante da Reserva 

Agrícola Nacional executada em materiais perecíveis como rede de arame suportada com estacas, 

fazendo o parecer, igualmente referencia à reiteração de uma acta de 9 de Janeiro, da qual 

desconhece o seu conteúdo. ..............................................................................................................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Questionou o que têm aquelas condicionantes a ver com a 

construção da ampliação pretendida. Tem antes a ver com a forma como devem ser executados os 

arranjos exteriores. .............................................................................................................................  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Referiu que se não fosse importante, tal não tinha sido 

mencionado no parecer da Reserva Agrícola. .....................................................................................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Disse que o que a Vereadora Leontina Novo poderia ter dito, é que 

havia condicionantes à área envolvente e neste caso, concerteza que se a empresa prevaricar 

haverá lugar à instauração de um processo de contra-ordenação. .....................................................  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Referiu ser somente para os Vereadores ficarem esclarecidos que o 

projecto de construção, na área envolvente, está sujeito ao cumprimento daquelas condições. .........  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade deferir o Pedido de Informação 

Prévia apresentado pela firma Metalcértima - Indústria Metalomecânica, S.A., com vista à 

ampliação da unidade industrial sita na Rua Industrial, Freguesia de Oliveira do Bairro. .....................  

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

PONTO 2 - PROCESSO 119/80 - DA EMPRESA METALCÉRTIMA - INDUSTRIA METALOMECÂNICA, 

S.A., SITO NA RUA INDUSTRIAL, FREGUESIA DE OLIVEIRA DO BAIRRO - REQUERIMENTO 4G/09 - 

LICENCIAMENTO DA AMPLIAÇÃO DE UNIDADE INDUSTRIAL ............................................................  

Não participou na discussão nem na votação do presente assunto da Ordem de Trabalhos o 

Presidente da Câmara. .......................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura 

e respectivo licenciamento, apresentado pela firma Metalcértima - Indústria Metalomecânica, S.A., 

com vista à ampliação da unidade industrial sita na Rua Industrial, Freguesia de Oliveira do Bairro. ...  

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

 

A D I T A M E N T O 
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PONTO 1 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELO INSTRUTOR DO PROCESSO DISCIPLINAR N.º 1/2008 DR. 

FERNÃO MARQUES DE QUEIROZ - PRORROGAÇÃO DA INSTRUÇÃO. ...............................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Procedeu à leitura do teor da Informação do Instrutor do Processo, a 

qual se dá aqui por integralmente reproduzida para todos os efeitos legais. ......................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a prorrogação do prazo 

da Instrução do Processo Disciplinar n.º 1/2008 por mais vinte dias, nos termos e ao abrigo do 

disposto no n.º 1 in fine do art.º 45.º do Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da 

Administração Central, Regional e Local, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro. .....  

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

PONTO 2 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELO TÉCNICO SUPERIOR DR. JOSÉ CRESPO - 

CANCELAMENTO DE CHEQUE, NO VALOR DE 1.320,00 € EMITIDO EM NOME DE PRESSLIVRE - 

IMPRENSA LIVRE, S.A.. .......................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, proceder: ......................................  

1.º - Ao cancelamento do cheque no valor de 1.320,00 € (mil trezentos e vinte euros) emitido em 

nome de Presslivre - Imprensa Livre, S.A.; ..........................................................................................  

2.º - Ao Registo contabilístico de regularização; .................................................................................  

3.º - À regularização do débito com o fornecedor. ............................................................................  

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

PONTO 3 - OFÍCIO DO GRUPO DE JOVENS DA PARÓQUIA DE OLIVEIRA DO BAIRRO, A SOLICITAR 

A CEDÊNCIA DO AUDITÓRIO DO “ESPAÇO INOVAÇÃO” NO DIA 20 DE MARÇO, COM VISTA À 

REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA “COMO DEFENDER A VIDA, NA SUA ORIGEM E NOS SEUS 

LIMITES?”. .........................................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a cedência gratuita do 

Auditório do “Espaço Inovação” ao Grupo de Jovens de Oliveira do Bairro no dia 20 de Março de 

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

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

PONTO 4 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELO VEREADOR DO PELOURO DAS OBRAS MUNICIPAIS - 

CONTRATO DE CEDÊNCIA COM PAGAMENTO DE INDEMNIZAÇÃO, A CELEBRAR COM O SR. 

ANÍBAL FERREIRA DOS SANTOS, EM VILA VERDE - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO PRESIDENTE 

DA CÂMARA DATADO DE 11/02/2009. ............................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que a presente cedência se reporta a um terreno localizado 

junto à rotunda da Tilacha em Vila Verde, no início do arruamento em direcção à Igreja de Vila 

Verde e é fruto de persistentes diligências junto do proprietário. .......................................................  
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VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Referiu que se trata de uma área de 120 m2, que permitirá levar a 

efeito um arruamento com 6,5 metros de largura e com um passeio de 1,60 metros. .......................  

Acrescentou que as negociações foram demoradas, tendo havido bastante insistência por parte da 

Câmara Municipal dado que aquele é um ponto negro no Concelho, onde se sucedem acidentes 

com bastante frequência. ..................................................................................................................  

O montante da indemnização atribuída à cedência é de 7.500,00 € (sete mil e quinhentos euros) 

acrescidos do pagamento de 500,00 € (quinhentos euros) por duas árvores muito antigas existentes 

no local. .............................................................................................................................................  

VEREADOR ACÁCIO ALBUQUERQUE: Revelou ficar satisfeito por se ter conseguido a presente 

cedência, relembrou, contudo, haver no local uma caixa da EDP com alguma volumetria e que 

importava corrigir. .............................................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que o principal problema é quando as obras são levadas a efeito 

incorrectamente, porque à posteriori é difícil corrigir as mesmas. ......................................................  

VEREADOR MANUEL SILVESTRE: Lançou um desafio ao Executivo Municipal no sentido de levar a 

efeito o arranjo dos cerca de 50 metros da Rua do Cemitério Velho de Oliveira do Bairro, dado 

considerar tratar-se de uma situação perigosa para a circulação pedonal, sendo um arruamento por 

onde passam não só os residentes no Concelho, mas igualmente todos os que visitam a Cidade de 

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

PRESIDENTE DA CÂMARA: Considerou lamentável que proprietários de terreno no Concelho, não 

chamem a si o gosto por terem as suas propriedades limpas. ............................................................  

Informou ser intenção da Câmara Municipal vir a receber em Alta, a água naquela zona e por força 

disso mesmo será aumentada a capacidade instalada para a recepção daquela água. .......................  

Mais disse que irá solicitar aos Serviços que notifiquem novamente o proprietário do terreno em 

causa, para que este proceda à limpeza do terreno que se encontra localizado no centro da Cidade 

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

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Informou que se está a ponderar a possibilidade de proibir o acesso 

automóvel naquele arruamento, à excepção de residentes, tornando desta forma o mesmo num 

arruamento meramente de circulação pedestre. ................................................................................  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Aproveitou para alertar sobre o estado em que se encontra o 

arruamento da Travessa de Conde Ferreira, sendo que a Câmara Municipal deveria fazer algo no 

local, uma vez que são muitas as pessoas que por ali circulam. ..........................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que em relação aquele arruamento, a Câmara Municipal já fez 

o que foi possível no que diz respeito ao que é público, não podendo entrar em terrenos privados. .  
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VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Referiu que o arruamento é privado, pelo que a Câmara Municipal 

não pode proceder à beneficiação do mesmo, apesar de ter colocado a possibilidade de aplicar 

fresado no arruamento, não avançou com essa beneficiação para não criar problemas. ....................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que a Autarquia fará tudo o que estiver dentro do seu alcance e 

dentro da legalidade. .........................................................................................................................  

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

da Câmara datado de 11/02/2009. ....................................................................................................  

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

Pelo Vereador Manuel Silvestre foi solicitado o uso da palavra, tendo o mesmo sido concedido pelo 

Presidente da Câmara. .......................................................................................................................  

VEREADOR MANUEL SILVESTRE: Afirmou que confia nos Vereadores Municipais, considerando que 

as informações que dão aos restantes elementos estão correctas e normalmente apenas são 

solicitados pequenos esclarecimentos. ...............................................................................................  

A respeito do seu abandono no decurso da última Reunião de Câmara, informou ter sido 

contactado à posterior por um jornalista do “Jornal da Bairrada”, tendo referido que uma das 

razões para o abandono se prendia com a maneira de falar do Vereador António Mota. ..................  

Referiu que o papel da oposição é bastante delicada e difícil, nomeadamente para aqueles que se 

encontram apenas no estreito interesse em servir o Município, tendo, no seu caso, sido muitas das 

vezes criticado por elementos do CDS/PP, por tomar posições que são consideradas inconvenientes 

ou despropositadas. ...........................................................................................................................  

Mais disse que os Vereadores do CDS/PP somente são ouvidos quando propõem pequenas 

correcções às Actas da Reunião de Câmara. Em todas as restantes propostas que são presentes em 

Reunião de Câmara, somente é dada a possibilidade de votar contra, de se absterem ou de 

votarem favoravelmente, nunca sendo alterada a respectiva proposta. ..............................................  

No que diz respeito ao facto de as Actas sintetizarem o que de relevante se passou na Reunião, 

referiu que quem ler a Acta passado algum tempo, poderá afirmar que os Vereadores do CDS/PP 

não estiveram a fazer nada na Reunião. .............................................................................................  

No auge da discussão na última Reunião de Câmara, referiu ter entendido que o Vereador António 

Mota estaria a chamar cobardes aos Vereadores do CDS/PP e as palavras proferidas pelo Presidente 

da Câmara vieram fazer com que tivesse tomado a decisão de abandonar os Trabalhos da Reunião 

de Câmara, lamentando que a sua decisão tenha feito com que dois dos pontos da Ordem de 

Trabalhos tenham sido adiados para a presente Reunião de Câmara. ................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Relativamente à elaboração das Actas, referiu não ter qualquer 
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influência na elaboração das mesmas. ...............................................................................................  

Relembrou que foi o Executivo Municipal que decidiu no sentido de que as Actas deveriam ser 

resumidas e assim sucederá até ao final do Mandato.........................................................................  

Referiu que as regras democráticas estabelecem que quem foi mandatado para assumir os destinos 

da Autarquia, elabora as respectivas propostas que posteriormente são presentes ao Executivo 

Municipal para deliberação e os Vereadores após se pronunciarem sobre essa mesma proposta, 

votarão contra, favoravelmente ou abster-se-ão, tendo exemplificado com a Proposta de 

Construção da Nova Alameda da Cidade, em que a Vereadora Leontina afirmou que concordava se 

do mesmo constasse o antigo Edifício da Casa de Câmara e Cadeia de Oliveira do Bairro. Mas esse 

não era o entendimento de quem lidera os destinos da Autarquia. ...................................................  

Considerou grave que pessoas com responsabilidades políticas afirmem à Comunicação Social que 

tal como se está a levar a efeito a construção de muros e os alargamentos na Alameda, também se 

poderia levar a efeito alguns passeios e um bocado de Alameda. É uma afirmação de quem não 

sabe o que é um projecto, de quem não sabe o que é um Concurso Público, ou seja, ou não sabe 

ou então é intencional e ambas as situações são graves em pessoas com responsabilidades políticas. 

Mais disse que a legitimidade democrática dá o direito a quem está a governar, de levar por diante 

as obras e o projecto político que entende e por muito que custe, essa decisão tem de ser 

respeitada. .........................................................................................................................................  

Enquanto Presidente de Câmara apresenta uma determinada proposta e não pode aceitar uma 

outra proposta ou alterar a sua, se efectivamente não concorda com ela, considerando que as 

regras democráticas devem ser respeitadas e quem ganhou as eleições governa. ..............................  

Relembrou que os Vereadores do CDS/PP foram eleitos a coberto de uma sigla política e que são a 

maior força política com representação na Assembleia Municipal, sendo natural que todos os 

Munícipes e cidadãos do Concelho gostem de saber o que de facto aquele Partido Político pretende 

para o Concelho, daí que em determinados assuntos lance o desafio para que os Vereadores do 

CDS/PP informem, embora reconheça que é uma decisão difícil, se concordam ou se se demarcam 

das posições assumidas pela Comissão Política Concelhia ou pelos elementos que compõem a 

Assembleia Municipal, considerando caricato que seja afirmado por todos, que são favoráveis à 

construção da Nova Alameda da Cidade, no entanto, não podem fazer mais do que o que têm 

feito para que o Projecto da Alameda não se concretize, os Munícipes do Concelho não entendem 

esta posição. ......................................................................................................................................  

VEREADOR MANUEL SILVESTRE: Referiu que um Projecto é um processo evolutivo, dado que vai 

surgindo a possibilidade de implementar pequenas melhorias e eventualmente ideias novas que 
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poderão implicar uma correcção ao respectivo projecto, contudo, depois de haver uma votação 

sobre uma determinada proposta e se a mesma for aprovada, referiu que alinhava naquela mesma 

proposta. ...........................................................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que amanhã estarão presentes em Oliveira do Bairro, todos os 

Presidentes de Câmara para uma Reunião do Conselho Executivo da CIRA e que terá lugar no 

Auditório do “Espaço Inovação”. .......................................................................................................  

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

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 11 

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

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS:  ............................................................... 317.665 Euros e 08 Cêntimos 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS:  ...................................................... 992.126 Euros e 56 Cêntimos 

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES:  ....................................................... 1.309.791 Euros e 64 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 
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_______________________________ 

LAURA SOFIA AIRES FERREIRA PIRES 

 

________________________________ 

LEONTINA AZEVEDO DA SILVA NOVO 

 

 

_____________________________ 

MANUEL DE CAMPOS SILVESTRE 

 

 

_____________________________ 

ACÁCIO VIEIRA ALBUQUERQUE 

 

 

_____________________________ 

JOSÉ MIGUEL CARDOSO DUARTE 

 


