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

MARÇO DE 2009. ..............................................................................................................................  

DATA DA REUNIÃO: Doze de Março de dois mil e nove.  ..................................................................  

LOCAL DA REUNIÃO: Sala das Reuniões da Junta de Freguesia de Bustos.  .......................................  

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

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

VEREADOR: Joaquim Manuel Santos Alves de Jesus, presente.  .........................................................  

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

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

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

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

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

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

REDIGIU: José Miguel Cardoso Duarte - Coordenador Técnico...........................................................  

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

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

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 26 de 

Fevereiro de 2009, por ter sido distribuída, previamente. ...................................................................  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Aquando da referência ao assunto relativo às obras, referiu ter 

mencionado que o assunto que estava em discussão se reportava à Metalcértima, contudo essa 

referência não é mencionada na Acta. ...............................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Disse que tendo a Vereadora Leontina Novo colocado essa mesma 

dúvida ao funcionário que elabora as Actas da Reunião de Câmara, informou que este, ouviu 

novamente a gravação, não constando o nome da referida firma aquando da intervenção 

efectuada pela Vereadora Leontina Novo. ..........................................................................................  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Em face do afirmado, solicitou autorização para auscultar a 
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gravação da última Reunião de Câmara. ............................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que autorizava o solicitado. .........................................................  

DELIBERAÇÃO: A Acta da Reunião de Câmara de 26 de Fevereiro de 2009 foi aprovada por 

unanimidade. .....................................................................................................................................  

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

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

PRESIDENTE DA CÂMARA: Aproveitou a oportunidade para fazer referência às obras que foram 

realizadas pelo Executivo Municipal na Freguesia de Bustos, nomeadamente a intervenção levada a 

efeito na Rua Gil Vicente no montante de 30.000,00 € (trinta mil euros); trabalhos de 

pavimentação junto ao Campo de Futebol de Bustos no montante de 4.000,00 € (quatro mil 

euros); Requalificação da E.M. 596, desde o limite da Freguesia do Troviscal até à Rotunda da Ti 

Maria no montante de 65.000,00 € (sessenta e cinco mil euros); Beneficiação da Rede Viária das 

Freguesias de Bustos e de Oiã no valor de 24.000,00 € (vinte e quatro mil euros); Construção de 

Passeios e Pista Ciclável na Rua Gil Vicente no montante de 20.000,00 € (vinte mil euros); 

Realização de infra-estruturas de Electricidade e Telecomunicações no montante de 100.000,00 € 

(cem mil euros); Beneficiação da Escola do 1.º Ciclo de Bustos no valor de 29.000,00 € (vinte e 

nove mil euros); Beneficiação da Rua do Cabeço da Vila 21.000,00 € (vinte e um mil euros); 

Beneficiação dos Caminhos Agrícolas e Florestais e que respeita a todas as Freguesias do Concelho, 

no montante de 21.000,00 € (vinte e um mil euros); Remodelação dos Telhados da Escola do 1.º 

Ciclo de Bustos no montante de 22.000,00 € (vinte e dois mil euros); Execução de Passeios na Rua 

da Rainha no valor de 12.500,00 € (doze mil e quinhentos euros); Beneficiação de Caminhos 

Agrícolas e que igualmente integra todas as Freguesias do Concelho no valor de 23.000,00 € (vinte 

e três mil euros); Requalificação da Envolvente ao Edifício “Eurovagos” no montante de 23.000,00 

€ (vinte e três mil euros); Beneficiação de Caminhos Florestais e Agrícolas igualmente em todas as 

Freguesias do Concelho no valor de 73.500,00 € (setenta e três mil e quinhentos euros); Pintura de 

Marcas Rodoviárias e de Sinalização nas Estradas do Concelho no montante de 21.500,00 € (vinte 

e um mil e quinhentos euros); Guardas de Segurança Rodoviária em Vias do Concelho no valor de 

18.000,00 € (dezoito mil euros); Execução de Valetas em Betão, igualmente em diversos locais do 

Concelho no valor de 40.000,00 € (quarenta mil euros); Execução de dois muros na E.M. 596 no 

montante de 15.000,00 € (quinze mil euros); Arranjos Exteriores em Frente à Funerária no valor de 

5.000,00 € (cinco mil euros); Fornecimento e Assentamento de Pavê no Troviscal, Palhaça e Bustos 

no montante de 11.000,00 € (onze mil euros); Extensões de Abastecimento de Água na Freguesia 

do Troviscal e Bustos no montante de 13.000,00 € (treze mil euros); Execução de Sondagens para 
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Reforço do Abastecimento de Água à Freguesia de Bustos e Freguesias Limítrofes na ordem dos 

15.000,00 € (quinze mil euros); Extensões de Rede de Drenagem de Águas Residuais em várias 

Freguesias no montante de 25.000,00 € (vinte e cinco mil euros); Extensão de Rede de Drenagem 

de Águas Residuais na Rua de São João e Caminho do Ribeirinho no montante de 17.500,00 € 

(dezassete mil e quinhentos euros); Alargamento do Furo de Bustos junto ao Reservatório no 

montante de 17.600,00 € (dezassete mil e seiscentos euros); Fornecimento e Montagem de 

Equipamento Electromecânico para a Captação situada junto ao Depósito de Água de Bustos no 

montante de 25.000,00 € (vinte e cinco mil euros) e Sondagens de Pesquisa e Eventual 

Transformação em Captação de Água Subterrânea nas Freguesias de Mamarrosa e Bustos no 

montante de 130.000,00 € (cento e trinta mil euros). .......................................................................  

Mais disse que aos investimentos mencionados acresce igualmente o apoio dado às Associações, 

nomeadamente ao Orfeão de Bustos com 3.250,00 € (três mil duzentos e cinquenta euros) em 

2006, 3.400,00 € (três mil e quatrocentos euros) em 2007 e 3.500,00 € (três mil e quinhentos 

euros) em 2008; a Sóbustos, a Associação de Beneficência e Cultura de Bustos e o Infantário Frei 

Gil receberam, cada uma, 4.000,00 € (quatro mil euros) por ano; as Associações de Pais receberam 

cada uma delas 350,00 € (trezentos e cinquenta euros) por ano; a União Desportiva de Bustos 

recebeu para o relvado sintético, para a rega do estádio, para vedações e cobertura da bancada, o 

montante de 300.000,00 € (trezentos mil euros), salientando que o relvado sintético já vinha a ser 

prometido há já bastantes anos. ........................................................................................................  

Recordou que tal como em outras Freguesias do Concelho, também Bustos recebeu uma edição da 

Feira Medieval. ...................................................................................................................................  

Informou que a Autarquia apoiou igualmente as obras de restauro da Igreja de Bustos no montante 

de 20.000,00 € (vinte mil euros). .......................................................................................................  

Informou terem sido abertas as propostas relativas à empreitada de Reabilitação da Rua do 

Depósito da Água em Bustos. ............................................................................................................  

Deu ainda a conhecer terem sido levados a efeito diversos contactos no sentido de se adquirirem os 

terrenos necessários ao futuro Pólo Escolar de Bustos e à Feira de Bustos. .........................................  

Realçou o facto de que a Reabilitação da Rua do Depósito da Água, o Pólo Escolar, o terreno 

necessário à implementação do Pólo Escolar e o Projecto da Rede de Drenagem de Águas Residuais 

do Sobreiro, perfazem um investimento para a Freguesia de Bustos no montante de 5.000.000,00 

€ (cinco milhões de euros) e muito embora reconheça serem legitimas as pretensões da população, 

referiu que não se consegue dar resposta a tudo em simultâneo. ......................................................  
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Considerou que os investimentos efectuados são transversais não se focando somente em 

determinada área de actuação. ..........................................................................................................  

Realçou ainda a construção da Passadeira Elevada e a semaforização na Estrada 

Aveiro/Cantanhede. ...........................................................................................................................  

Referiu ser igualmente preocupação do Executivo Municipal a questão dos Barreiros de Bustos, 

tendo sido levadas a efeitos diversas reuniões com diversas entidades a fim de conjugar esforços no 

sentido de acautelar aquela situação. ................................................................................................  

Tendo em atenção que na última edição do “Jornal da Bairrada” consta uma notícia intitulada 

“Processo da Alameda sob investigação”, recordou as palavras do Presidente da Assembleia 

Municipal proferidas na última Reunião da Assembleia Municipal: “relativamente à proposta para a 

criação de uma Comissão de Análise da Nova Alameda da Cidade, informou que a mesma incorria 

de um problema de ordem legal. Lamenta que, aquando da sua apresentação, a Mesa não se 

tenha apercebido do mesmo. Explicou que a Comissão não pode ser composta por membros 

exteriores à Assembleia e que, segundo o Regimento, será possível uma Comissão nascida na 

Assembleia Municipal agregar a si elementos que não pertencem à Assembleia, pessoas com 

reconhecido mérito e competência no domínio que esteja em apreço. Informou que numa próxima 

Assembleia Municipal, a Comissão de Análise terá que ser rectificada”. ............................................  

Esclareceu que a referida Comissão, de acordo com as palavras do Presidente da Assembleia 

Municipal, não irá funcionar até que a Assembleia Municipal se debruce novamente sobre o 

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

Mais disse ser pretensão do Executivo Municipal levar por diante a obra da Alameda e esta será 

uma realidade por vontade do actual Executivo e não pelo facto de se ter constituído uma 

Comissão de Análise daquela obra. ...................................................................................................  

Informou ter sido publicado em Diário da República de 10 de Março de 2009, a Abertura de 

Concurso para a Empreitada de Construção do Palácio da Justiça de Oliveira do Bairro, pelo preço 

base de 4.374.200,00 € (quatro milhões trezentos e setenta e quatro mil e duzentos euros) 

acrescido de IVA, sendo o prazo de execução da mesma de 720 dias. ...............................................  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Referiu que, mais uma vez, a convocatória para a presente Reunião 

de Câmara não foi acompanhada de documentação, tendo realçado que já por diversas vezes 

mencionou que a Ordem de Trabalhos deveria ser acompanhada da respectiva documentação para 

análise, sendo que a resposta do Presidente da Câmara é que os dossiers estão disponíveis para 

consulta, contudo os dossiers são para consulta quando a documentação suscita algumas duvidas, 

dúvidas estas que não podem surgir se não forem remetidos os documentos para análise. ...............  
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Acrescentou que a legislação prevê a remessa da referida documentação juntamente com a Ordem 

de Trabalhos, de forma a que possa haver uma reflexão atempada e em grupo sobre alguns 

assuntos, pelo que, solicitou que, no futuro, a convocatória fosse acompanhada da respectiva 

documentação. ..................................................................................................................................  

VEREADOR MANUEL SILVESTRE: Relativamente às obras levadas a efeito na Freguesia de Bustos e 

que foram elencadas pelo Presidente da Câmara, referiu que as mesmas perfaziam a quantia de 

cerca de 550.000,00 € (quinhentos e cinquenta mil euros) considerando as mesmas como sendo 

intervenções de manutenção. ............................................................................................................  

Pelas Associações da Freguesia foram ainda distribuídos cerca de 500.000,00 € (quinhentos mil 

euros), que se prendeu fundamentalmente com a verba atribuída à União Desportiva de Bustos 

relativa ao relvado. .............................................................................................................................  

Resulta destas contas que a Freguesia de Bustos foi contemplada com a quantia de 1.000.000,00 € 

(um milhão de euros) o que é manifestamente pouco, quando comparado com a verba que se 

encontra prevista adjudicar e que, tal como foi mencionado pelo Presidente da Câmara, perfaz uma 

quantia de cerca de 5.000.000,00 € (cinco milhões de euros), se bem que na sua grande maioria, 

não são obras para executar no decurso do actual Mandato, o que levou a que um Membro da 

Assembleia Municipal tenha na última Sessão da mesma, concluído que Bustos estava a ser 

esquecida em termos de obras realizadas. .........................................................................................  

Na sua opinião, a Freguesia de Bustos que no passado se encontrava mais alindada que as restantes 

Freguesias do Concelho, começou a ficar para trás, esperando que esta seja uma situação 

temporária. ........................................................................................................................................  

Em jeito de comparação, referiu que a obra de Beneficiação da Rua da ADREP na Palhaça, tem um 

custo superior a todos os apoios que foram atribuídos à Freguesia de Bustos durante três anos e 

meio. .................................................................................................................................................  

VEREADOR ACÁCIO ALBUQUERQUE: Aproveitou para enaltecer a pronta intervenção da EDP junto 

ao alargamento que foi levado a efeito em Águas Boas, próximo da Estrada Nacional. .....................  

VEREADORA LAURA PIRES: Deu a conhecer que a Autarquia somente consegue garantir o almoço 

diário das crianças das Escolas de Bustos e da Quinta Nova, dado ter sido estabelecido um 

protocolo com o ABC e a Sobustos, que permite o transporte e o fornecimento de refeições e bem 

assim, o prolongamento de horário e que permite que aquelas crianças possam ter inglês, música, 

teatro, expressão corporal, artes plásticas e desporto.........................................................................  

Referiu que a Autarquia está a assegurar a contratação de funcionárias para as Escolas, não 

havendo qualquer retorno da parte do Ministério da Educação, pois este organismo entende que 
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somente deve colocar uma funcionária por cada três salas, o que significa que em Escolas como a 

da Quinta Nova não coloca qualquer funcionário, pelo que tem de ser a Autarquia a suportar os 

custos inerentes ao mesmo. ...............................................................................................................  

No que diz respeito à construção do Pólo Escolar de Bustos, recordou que este projecto, demora 

algum tempo a ter o seu início, à semelhança do que sucede com a construção de qualquer 

habitação particular. ..........................................................................................................................  

Informou que as Bolsas de Estudo aos alunos do Ensino Superior foram entregues no último 

Sábado, num valor que, em conjunto com as bolsas que recebem das respectivas universidades 

perfaz o equivalente ao salário mínimo nacional. ...............................................................................  

Referiu que uma das grandes preocupações na área social se prende com o facto de uma família 

que efectivamente necessita, não possa ser apoiada porque outras famílias que não precisam tanto 

têm mais jeito para pedir e vão pedir a dez ou quinze Instituições. E isto sucede porque se está a ser 

pouco eficiente nesta área, não havendo cruzamento de informações e também pelo facto de 

algumas famílias se terem habituado a viver desta forma. Para melhorar e ultrapassar estas 

situações, encontra-se praticamente concluído o Modelo de Intervenção Social Integrado. ...............  

Este projecto passa pelo preenchimento, por parte das diversas Instituições, de um formulário 

online que permitirá que todas as Instituições tenham conhecimento se aqueles que formulam os 

pedidos de apoio a uma determinada Instituição recebem algum tipo de ajuda por parte de outras 

Instituições e qual o tipo de ajuda que recebem, para assim se poder aferir que tipo de apoio pode 

ser prestado. ......................................................................................................................................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Tendo o Vereador Manuel Silvestre feito referência ao montante 

despendido na Rua da ADREP em comparação com as obras levadas a efeito na Freguesia de 

Bustos, mencionou que a promessa feita à população de Bustos relativamente à beneficiação da 

Rua do Depósito da Água irá ser cumprida, afirmando que aquela obra terá ainda mais qualidade. ..  

Acrescentou que aquela obra será levada por diante, tendo já sido abertas as respectivas propostas, 

pelo que a execução da mesma se iniciará na Primavera, apesar de alguns terem previsto bastantes 

dificuldades........................................................................................................................................  

Em relação ao Bairro Económico de Bustos, referiu que a Autarquia já elaborou o esquema do 

loteamento, já assumiu a responsabilidade pela execução das infra-estruturas, já as quantificou 

num valor aproximado de 250.000,00 € (duzentos e cinquenta mil euros), no entanto continua a 

aguardar-se pelo processo de loteamento, dado que ainda se encontram terrenos por registar, no 

entanto, já decorreram três anos e o processo ainda não se encontra concluído. ..............................  
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VEREADOR MANUEL SILVESTRE: Recordou que, no decurso das diversas Reuniões de Câmara, tem 

apoiado as obras levadas a efeito pelo Executivo Municipal, sendo muitas das vezes criticado por 

elementos ligados ao CDS/PP. Referiu que apenas tinha efectuado a comparação com a Rua da 

ADREP, dado constar num dos Pontos da presente Ordem de Trabalhos essa mesma obra. ..............  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Considerou legítimo que a população queira, de facto, cada vez mais e 

melhor, contudo, não se pode comparar três anos e meio a dezasseis anos, questionando qual o 

Mandato de três anos e meio em que foi feito tanto investimento como aquele que até ao 

momento já foi efectuado pelo actual Executivo Municipal, isto para não falar nos projectos que se 

encontram previstos. ..........................................................................................................................  

Esclareceu ser obrigação do Executivo Municipal lutar pelas comparticipações financeiras dos 

Quadros Comunitários de Apoio, contudo, até ao momento, a Câmara Municipal não recebeu 

qualquer montante proveniente do QREN..........................................................................................  

Recordou que os Pólos Escolares para serem apoiados, provavelmente em menos de 40%, dado ser 

apenas 70% do valor elegível e este valor elegível é definido pelo Governo, teve de ser elaborada e 

aprovada a Carta Educativa, tendo um Membro da Assembleia Municipal eleito pelo CDS/PP feito 

uma participação ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, o qual arquivou essa mesma 

participação, daí a Câmara Municipal ter homologado a Carta Educativa, elaborado os respectivos 

projectos e candidatado ao QREN. .....................................................................................................  

Em resposta à intervenção da Vereadora Leontina Novo, referiu que os Vereadores têm os direitos 

que a Lei confere e, por isso mesmo, a documentação encontra-se à disposição dos Vereadores do 

Executivo Municipal, tendo, sempre que o requeiram, acesso aos elementos que constituem os 

processos. ..........................................................................................................................................  

Relativamente ao facto de o Vereador Manuel Silvestre considerar que é pouco o investimento 

efectuado na Freguesia de Bustos, referiu que deveria ser feita a relação do tempo, do tipo de 

projectos, dos objectivos e com que apoios. ......................................................................................  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Referiu que a sua intervenção não tinha a ver com o facto de 

solicitar a documentação que necessita de analisar, mas antes, a obrigação legal que determina que 

a Ordem de Trabalhos seja acompanhada de elementos de consulta. Recordou que o Vereador 

António Mota quando se encontrava na Oposição, apesar de ser entregue alguma documentação, 

exigia ainda mais e sempre lhe foi facultada. .....................................................................................  

Mais disse que a consulta dos dossiers é efectuada para clarificar eventuais dúvidas que surjam da 

análise da documentação remetida, pois esta é obrigação do Presidente da Câmara remeter, não 

tem de ser solicitada. .........................................................................................................................  
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PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu ter cumprido as regras desde o início do Mandato e os 

Vereadores sempre tiveram acesso ao que entendem, relembrando que aquilo que pode ser para si 

importante pode não o ser para os restantes Vereadores. ..................................................................  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Alertou para o facto de a Lei não estabelecer que os Vereadores 

têm de solicitar a documentação que pretendem analisar, mas antes que, a Ordem de Trabalhos 

tem de ser instruída com a documentação, pois os Vereadores merecem algum respeito. .................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Mais uma vez recordou que a forma de actuação do Executivo 

Municipal foi sempre a mesma e somente agora é que a Vereadora está a levantar algumas 

dúvidas. .............................................................................................................................................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Recordou que se definiu no início do Mandato, que após a entrega 

da Ordem de Trabalhos eram colocados na Sala de Reuniões todos os dossiers à disposição dos 

Vereadores. Nos primeiros meses essa consulta era efectuada, posteriormente, os Vereadores 

deixaram de o fazer, mas os dossiers estiveram sempre disponíveis. Foi isso que ficou decidido no 

início do actual Mandato, de forma também a evitar o envio de dezenas de cópias dos processos. ...  

Confirmou que, enquanto Vereador da Oposição, fazia as diferentes intervenções porque estudava 

todos os dossiers e fazia declarações de voto por escrito. ..................................................................  

VEREADOR MANUEL SILVESTRE: Relembrou já ter afirmado que os Vereadores da Oposição são 

ouvidos mas não são tidos em conta, a única coisa que é alterada com a sua presença, são algumas 

correcções que sugere à Acta, no sentido de a mesma traduzir melhor o que se passou na reunião 

e seguidamente apenas votam a favor, contra ou se abstêm, pois nunca nenhuma proposta dos 

Vereadores da Oposição foi tida em consideração. ............................................................................  

Referiu não estar em causa a consulta dos dossiers, pois os mesmos sempre estiveram à disposição 

dos vereadores para consulta, no entanto, o que está em causa é o facto de algumas das Propostas 

serem complexas e necessitarem de uma análise mais ponderada. ....................................................  

VEREADOR ACÁCIO ALBUQUERQUE: Recordou que no início do Mandato os Vereadores da 

Oposição recebiam documentação anexa à Ordem de Trabalhos, nomeadamente as Alterações 

Orçamentais, contudo, a partir de certa altura, deixaram de receber. ................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que o Executivo Municipal pode ser acusado de muita coisa, no 

entanto, não poderá nunca ser acusado de não saber ouvir, de não atender, de não ser cordial a 

tratar dos assuntos. Tendo solicitado que se fizesse uma análise aos procedimentos levados a efeito 

no passado, que em nada dignificavam o órgão e os seus intervenientes, tudo o resto deriva do que 

é a legitimidade democrática. ............................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  
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PONTO 3 – PROPOSTA APRESENTADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA - ALIENAÇÃO POR MEIO DE 

HASTA PÚBLICA DE 3 LOTES, SITOS NA ZONA INDUSTRIAL DE OIÃ. .................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Recordou que a criação destes três lotes foi recentemente aprovada em 

Reunião do Executivo Municipal, estando os mesmos localizados numa zona de excelência da Zona 

Industrial de Oiã. ................................................................................................................................  

Mais recordou que os valores de alienação por metro quadrado dos lotes em Zonas industriais, 

foram fixados pela Assembleia Municipal, no montante de 23,75 € (vinte e três euros e setenta e 

cinco cêntimos). Foram contudo vendidos lotes de terreno ao preço de 37,50 € (trinta e sete euros 

e cinquenta cêntimos) por metro quadrado, pelo que o actual Executivo Municipal entende que o 

valor base da presente alienação, pela excelente localização, pelos potenciais interessados 

existentes, deve ser esse, muito embora possa haver alguns arredondamentos no valor final. ...........  

VEREADOR ACÁCIO ALBUQUERQUE: Tendo em atenção que os lotes de terreno se situam junto 

aos semáforos, questionou se, na eventualidade de se construir a rotunda, as edificações que 

surgirem nos mesmos não irão entrar em conflito com essa rotunda. ................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Recordou que o loteamento já foi anteriormente aprovado em Reunião 

de Câmara, tendo em atenção as preocupações do Executivo Municipal. Neste momento apenas se 

irá proceder à venda dos respectivos lotes. ........................................................................................  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Referiu entender e concordar com os valores propostos para a 

alienação dos referidos lotes, dado os mesmos se situarem num local privilegiado da Zona 

Industrial, junto a uma importante via de comunicação. ....................................................................  

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que aquando da aprovação em Reunião de Câmara da 

alteração ao loteamento, a respectiva proposta já contemplava a redefinição da área de intervenção 

e do espaço público já existente, o qual contemplava a integração da rotunda, cujo projecto tem 

data anterior à implementação dos semáforos agora existentes.........................................................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Recordou que, foi levado a efeito um concurso para construção da 

rotunda, que posteriormente veio a ser anulado devido à aversão que o anterior Presidente da 

Câmara tinha às rotundas. .................................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu ser frequente os Vereadores da Oposição concordarem com as 

propostas e votarem-nas favoravelmente, posteriormente à decisão levantam-se dúvidas, como foi 

o presente caso, pois apesar de o loteamento ter sido recentemente aprovado, somente agora que 

se pretende alienar os lotes é que são levantadas algumas dúvidas. ..................................................  

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

pelo Presidente da Câmara relativamente à alienação por meio de Hasta Pública de 3 lotes da Zona 
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Industrial de Oiã, nos exactos termos exarados. .................................................................................  

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

PONTO 4 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA - DISTRIBUIÇÃO DE APOIOS 

AOS CLUBES COM CAMADAS JOVENS. ............................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que tem sido prática do actual Executivo Municipal apresentar 

uma proposta de distribuição de apoios às camadas jovens separada dos apoios à generalidade das 

Associações........................................................................................................................................  

Mais disse que a aposta na educação e na formação não são meras palavras, mas sim factos, tendo 

neste caso em concreto, sido duplicada a verba destinada às camadas jovens, considerando que são 

montantes bem empregues. ..............................................................................................................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Informou que, mais uma vez, a Câmara Municipal aumentou o valor 

dos apoios atribuídos às camadas jovens, dado que o número de atletas aumentou e pela 

qualidade de algumas modalidades, que são relativamente novas no Concelho. ...............................  

Tendo em atenção que a Câmara Municipal possui a sua Escola de Natação, com cerca de 500 

atletas a participar, não é atribuído qualquer montante àquela modalidade desportiva. ....................  

Os critérios tidos para avaliar os montantes distribuídos tiveram em consideração a inscrição nas 

respectivas Associações/Federações, a prática desportiva em instalações próprias com os respectivos 

custos de manutenção, os custos inerentes à formação dos técnicos, custos relativos a deslocações 

quer para os treinos quer para as competições e ainda a utilização de viaturas aquando das 

respectivas deslocações. .....................................................................................................................  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Referiu que tendo sido a verba total aprovada no Plano de 

Actividades, concorda igualmente com a proposta de distribuição do subsídio às camadas jovens 

pelos diferentes clubes do Concelho, que aumenta ou diminui tendo em consideração o número de 

atletas. ...............................................................................................................................................  

VEREADOR MANUEL SILVESTRE: Referiu que na globalidade das situações vota favoravelmente os 

assuntos dado que os mesmos atingem uma solução que considera satisfatória, o que não significa 

que não deseje mais e melhor. ...........................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Esclareceu que apesar de ter sido aprovada a verba destinada ao apoio 

às camadas jovens no Plano de Actividades, não significa que se concorde com o montante 

destinado a cada um dos clubes envolvidos. ......................................................................................  

Não tomaram parte na votação do presente assunto, os Vereadores que possuem ligações aos 

Clubes e/ou Associações, aos quais é atribuído o respectivo subsídio. ..............................................  

Por esse facto, relativamente à atribuição do subsídio ao Oliveira do Bairro Sport Clube, não 
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votaram o Vice-Presidente da Câmara e os Vereadores António Mota e Manuel Silvestre; .................  

Em relação à atribuição do subsídio aos Atómicos Sport Clube, não votou o Vereador Manuel 

Silvestre; ..........................................................................................................................................  

Em relação à atribuição do subsídio ao Grupo Desportivo de Águas Boas, não votou o Presidente da 

Câmara; ...........................................................................................................................................  

Relativamente à atribuição do subsídio à ADREP, não votou o Vereador António Mota; ..................  

Em relação à atribuição do subsídio à ADERCUS, não votou o Vereador António Mota; ..................  

Relativamente à atribuição do subsídio à Filarmónica União Oliveira do Bairro, não votaram os 

Vereadores Leontina Novo e Acácio Albuquerque; ...........................................................................  

Em relação à atribuição do subsídio ao Frei Gil, não votou o Presidente da Câmara;........................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a Proposta de atribuição 

de subsídios aos Clubes e Associações do Concelho, para apoio às camadas jovens, nos exactos 

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

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

PONTO 5 - PROPOSTA DE TRABALHOS A MAIS E A MENOS DA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO 

DO AUDITORIO, BIBLIOTECA E JUNTA DE FREGUESIA DE OIÃ” NA SEQUÊNCIA DA CORRECÇÃO 

AO PROJECTO DE ESTABILIDADE ADJUDICADA À FIRMA VIDAL PEREIRA & GOMES, LDA. ............... . 

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Informou que com o desenrolar dos trabalhos se tinha constatado 

haver algumas deficiências com o projecto de estabilidade, pelo que ao ser detectado tal facto, 

tiveram de ser efectuadas as respectivas correcções. ..........................................................................  

Ao serem efectuadas as respectivas correcções, houve um acréscimo no montante de 11.150,00 € 

(onze mil cento e cinquenta euros). ...................................................................................................  

Informou que os Trabalhos a Mais perfazem presentemente a quantia de 294.012,08 € (duzentos e 

noventa e quatro mil doze euros e oito cêntimos), contudo foram igualmente registados Trabalhos 

a Menos que perfazem a quantia de 323.850,96 € (trezentos e vinte e três mil oitocentos e 

cinquenta euros e noventa e seis cêntimos). ......................................................................................  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Questionou se a proposta de Trabalhos a Mais se reporta a 

trabalhos já executados, ou se pelo contrário dizem respeito a trabalhos que virão a ser executados 

decorrentes da correcção ao Projecto de Estabilidade. .......................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que os Trabalhos a Mais se reportam ao que é conhecido 

actualmente, o que não significa que não possa surgir algo que não se consiga ainda verificar e que 

venha a resultar em novos Trabalhos a Mais ou a Menos. ..................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade o seguinte: ....................................  
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1.º - Aprovar a Correcção ao Projecto de Estabilidade do Edifício destinado a Auditório, Biblioteca e 

Junta de Freguesia de Oiã; .................................................................................................................  

2.º - Aprovar os Trabalhos a Mais na Empreitada de “Construção do Auditório, Biblioteca e Junta 

de Freguesia de Oiã” adjudicado à firma Vidal Pereira & Gomes, Lda. no valor de 294.012,08 € 

(duzentos e noventa e quatro mil doze euros e oito cêntimos) acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor. .................................................................................................................................................  

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

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

PONTO 6 - INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 71/2009 PRESTADA PELA COORDENADORA DO 

GABINETE DE APOIO ÀS ESCOLAS, DR.ª EDUARDA CARDANHA - CONCURSO DE FOTOGRAFIA 

PARA OS ALUNOS DO 3.º CICLO E ENSINO SECUNDÁRIO DO CONCELHO, BASEADO NO TEMA 

“VIVER OLIVEIRA DO BAIRRO”. .........................................................................................................  

VEREADORA LAURA PIRES: Referiu que este concurso possibilitará à Câmara Municipal ficar com 

uma reserva de imagens que poderão ser utilizadas em postais do Concelho. ...................................  

Referiu que os prémios serão a possibilidade de entrada num Curso de Verão da Universidade de 

Aveiro, o que permitirá aos vencedores entrar em contacto com uma realidade que num futuro 

próximo será sua. ...............................................................................................................................  

A Autarquia terá de suportar as despesas de inscrição naquela Universidade de Verão e que ronda 

os 150,00 € (cento e cinquenta euros) por semana, por cada um dos jovens inscritos, e incluirá 

refeições e alojamento, o que significa que os 4 prémios atribuídos representam um custo de 

600,00 € (seiscentos euros). ...............................................................................................................  

Seguidamente deu a conhecer em traços gerais o conteúdo do Regulamento do Concurso de 

Fotografia “Viver Oliveira do Bairro”. .................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a realização do Concurso 

de Fotografia baseado no tema “Viver Oliveira do Bairro”, nos termos propostos. ............................  

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

PONTO 7 – PROPOSTA APRESENTADA PELO VEREADOR DO PELOURO ANTÓNIO MOTA - 

AQUISIÇÃO DO PRÉDIO RÚSTICO ARTIGO 785, SITO NOS CABEÇOS, FREGUESIA DA PALHAÇA, 

CONCELHO DE OLIVEIRA DO BAIRRO, PARA ALARGAMENTO DA ZONA INDUSTRIAL DA 

PALHAÇA, PELO PREÇO TOTAL DE 15.000,00 €. ...............................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade adquirir o prédio inscrito na matriz 

rústica n.º 785 sito nos Cabeços, Freguesia da Palhaça e Concelho de Oliveira do Bairro, com a área 

registada de 2.900 m2 e a área real de 3.129 m2, a Célia Ferreira da Conceição e marido Álvaro da 
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Silva Ribeiro Neto, pelo montante de 10.951,50 € (dez mil novecentos e cinquenta e um euros e 

cinquenta cêntimos) e o pagamento de indemnização por árvores em crescimento no valor de 

4.048,50 € (quatro mil quarenta e oito euros e cinquenta cêntimos). ................................................  

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

PONTO 8 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 22 DA EMPREITADA DE “REABILITAÇÃO DA RUA DA ADREP”, 

NO VALOR DE 213,44 € + IVA – FIRMA PEDRA & MAIA, LDA. ..........................................................  

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

213,44 € (duzentos e treze euros e quarenta e quatro cêntimos) acrescido de IVA, à taxa legal em 

vigor. .................................................................................................................................................  

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

PONTO 9 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 1 DA EMPREITADA DE “BENEFICIAÇÃO DE CAMINHOS 

AGRÍCOLAS E FLORESTAIS NO CONCELHO DE OLIVEIRA DO BAIRRO PARA O ANO DE 

2008/2009”, NO VALOR DE 30.354,79 € + IVA – FIRMA VÍTOR ALMEIDA & FILHOS, S.A.. ...............  

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

30.354,79 € (trinta mil trezentos e cinquenta e quatro euros e setenta e nove cêntimos) acrescido 

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

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

PONTO 10 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 2 DA EMPREITADA DE “BENEFICIAÇÃO DA TRAVESSA DAS 

CAVADAS EM OIÃ”, NO VALOR DE 4.090,98 € + IVA – FIRMA PAVIAZEMEIS - PAVIMENTAÇÕES 

DE AZEMÉIS, LDA. .............................................................................................................................  

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

4.090,98 € (quatro mil noventa euros e noventa e oito cêntimos) acrescido de IVA, à taxa legal em 

vigor. .................................................................................................................................................  

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

PONTO 11 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 2 DA EMPREITADA DE “REVITALIZAÇÃO URBANA NO 

CONCELHO (ÁGUAS BOAS, CARRO QUEBRADO, VILA VERDE, TROVISCAL, MAMARROSA)”, NO 

VALOR DE 11.431,00 € + IVA – FIRMA PEDRA & MAIA, LDA. ...........................................................  

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

11.431,00 € (onze mil quatrocentos e trinta e um euros) acrescido de IVA, à taxa legal em vigor. ....  

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

PONTO 12 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 2 DA EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO DA REDE VIÁRIA 

CONCELHIA - RUA GIL VICENTE (PASSEIOS E PISTA CICLÁVEL)”, NO VALOR DE 2.211,50 € + IVA – 

FIRMA PEDRA & MAIA, LDA. .............................................................................................................  
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a despesa no valor de 

2.211,50 € (dois mil duzentos e onze euros e cinquenta cêntimos) acrescido de IVA, à taxa legal em 

vigor. .................................................................................................................................................  

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

PONTO 13 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 3 DA EMPREITADA DE “NOVA ALAMEDA DA CIDADE: 

TRATAMENTO URBANO: EXECUÇÃO DE MUROS DE VEDAÇÃO EM VÁRIAS PARCELAS”, NO 

VALOR DE 16.155,01 € + IVA – FIRMA CONSTRUTORA PAULISTA, LDA. ..........................................  

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

16.155,01 € (dezasseis mil cento e cinquenta e cinco euros e um cêntimo) acrescido de IVA, à taxa 

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

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

PONTO 14 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 4 (TRABALHOS A MAIS) DA EMPREITADA DE “NOVA 

ALAMEDA DA CIDADE: TRATAMENTO URBANO: EXECUÇÃO DE MUROS DE VEDAÇÃO EM 

VÁRIAS PARCELAS”, NO VALOR DE 7.169,39 € + IVA – FIRMA CONSTRUTORA PAULISTA, LDA. .....  

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

7.169,39 € (sete mil cento e sessenta e nove euros e trinta e nove cêntimos) acrescido de IVA, à 

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

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

PONTO 15 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 9 DA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DA JUNTA DE 

FREGUESIA DE OIÃ”, NO VALOR DE 8.859,55 € + IVA – FIRMA VIDAL PEREIRA & GOMES, LDA. .....  

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

8.859,55 € (oito mil oitocentos e cinquenta e nove euros e cinquenta e cinco cêntimos) acrescido 

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

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

PONTO 16 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 9 DA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO E 

BIBLIOTECA”, NO VALOR DE 40.027,34 € + IVA – FIRMA VIDAL PEREIRA & GOMES, LDA................  

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

40.027,34 € (quarenta mil vinte e sete euros e trinta e quatro cêntimos) acrescido de IVA, à taxa 

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

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

PONTO 17 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 1 DA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO 1.º 

CICLO DO ENSINO BÁSICO E EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DE OLIVEIRA DO BAIRRO”, NO VALOR DE 

23.894,47 € + IVA – FIRMA ENCOBARRA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.. ............................  
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a despesa no valor de 

23.894,47 € (vinte e três mil oitocentos e noventa e quatro euros e quarenta e sete cêntimos) 

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

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

PONTO 18 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 2 DA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO 1.º 

CICLO DO ENSINO BÁSICO E EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DE OLIVEIRA DO BAIRRO”, NO VALOR DE 

121.316,17 € + IVA – FIRMA ENCOBARRA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A............................  

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

121.316,17 € (cento e vinte e um mil trezentos e dezasseis euros e dezassete cêntimos) acrescido 

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

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

PONTO 19 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 3 DA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO 1.º 

CICLO DO ENSINO BÁSICO E EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DE OLIVEIRA DO BAIRRO”, NO VALOR DE 

171.337,05 € + IVA – FIRMA ENCOBARRA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A............................  

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

171.337,05 € (cento e setenta e um mil trezentos e trinta e sete euros e cinco cêntimos) acrescido 

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

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

PONTO 20 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, ENG.º 

RUI MORAIS - APROVAÇÃO DA REVISÃO DE PREÇOS E CONTA FINAL DEFINITIVA DA EMPREITADA 

DE “BENEFICIAÇÃO DA REDE VIÁRIA CONCELHIA: RUA SR. DOS AFLITOS E COITINHA”: .................  

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

VALOR DA ADJUDICAÇÃO: .................................................................................. 20.653,90 € + IVA 

TRABALHOS IMPREVISTOS:  ................................................................................................ NÃO TEM 

TRABALHOS A MAIS: .......................................................................................................... NÃO TEM 

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

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

CUSTO TOTAL DA EMPREITADA:  ......................................................................... 20.653,90 € + IVA 

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

Conta Final Definitiva da Empreitada “Beneficiação da Rede Viária Concelhia: Rua Sr. dos Aflitos e 

Coitinha”. ..........................................................................................................................................  

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

PONTO 21 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, ENG.º 
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RUI MORAIS - APROVAÇÃO DA REVISÃO DE PREÇOS E CONTA FINAL DEFINITIVA DA EMPREITADA 

DE “REQUALIFICAÇÃO DA REDE VIÁRIA CONCELHIA - RUA GIL VICENTE (PASSEIOS E PISTA 

CICLÁVEL)”: ......................................................................................................................................  

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

VALOR DA ADJUDICAÇÃO: .................................................................................. 19.723,50 € + IVA 

TRABALHOS IMPREVISTOS:  ................................................................................................ NÃO TEM 

TRABALHOS A MAIS: .......................................................................................................... NÃO TEM 

TRABALHOS A MENOS: .......................................................................................... 1.101,00 € + IVA 

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

CUSTO TOTAL DA EMPREITADA:  ......................................................................... 18.622,50 € + IVA 

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

Conta Final Definitiva da Empreitada “Requalificação da Rede Viária Concelhia - Rua Gil Vicente 

(Passeios e Pista Ciclável)”. .................................................................................................................  

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

PONTO 22 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, ENG.º 

RUI MORAIS - APROVAÇÃO DA REVISÃO DE PREÇOS E CONTA FINAL DEFINITIVA DA EMPREITADA 

DE “BENEFICIAÇÃO DA RUA GIL VICENTE - BUSTOS”: ......................................................................  

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

VALOR DA ADJUDICAÇÃO: .................................................................................. 29.616,00 € + IVA 

TRABALHOS IMPREVISTOS:  ................................................................................................ NÃO TEM 

TRABALHOS A MAIS: .......................................................................................................... NÃO TEM 

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

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

CUSTO TOTAL DA EMPREITADA:  ......................................................................... 29.616,00 € + IVA 

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

Conta Final Definitiva da Empreitada “Beneficiação da Rua Gil Vicente - Bustos”. .............................  

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

PONTO 23 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, ENG.º 

RUI MORAIS - APROVAÇÃO DA REVISÃO DE PREÇOS E CONTA FINAL DEFINITIVA DA EMPREITADA 

DE “TRATAMENTO URBANO DA RUA CÂNDIDO DOS REIS - ZONA SUL DA UNIDADE DE GESTÃO 

U3, DO PLANO DE PORMENOR DO CENTRO DA VILA”: ....................................................................  

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

VALOR DA ADJUDICAÇÃO: .................................................................................. 19.449,00 € + IVA 
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TRABALHOS IMPREVISTOS:  ................................................................................................ NÃO TEM 

TRABALHOS A MAIS: .......................................................................................................... NÃO TEM 

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

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

CUSTO TOTAL DA EMPREITADA:  ......................................................................... 19.449,00 € + IVA 

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

Conta Final Definitiva da Empreitada “Tratamento Urbano da Rua Cândido dos Reis - Zona Sul da 

Unidade de Gestão U3, do Plano de Pormenor do Centro da Vila”. ...................................................  

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

PONTO 24 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, ENG.º 

RUI MORAIS - APROVAÇÃO DA REVISÃO DE PREÇOS E CONTA FINAL DEFINITIVA DA EMPREITADA 

DE “BENEFICIAÇÃO DA REDE VIÁRIA CONCELHIA: RUAS N.ª SR.ª DA SAÚDE E STO. NOME DE 

JESUS”: ..............................................................................................................................................  

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

VALOR DA ADJUDICAÇÃO: .................................................................................. 19.875,96 € + IVA 

TRABALHOS IMPREVISTOS:  ................................................................................................ NÃO TEM 

TRABALHOS A MAIS: .......................................................................................................... NÃO TEM 

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

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

CUSTO TOTAL DA EMPREITADA:  ......................................................................... 19.875,96 € + IVA 

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

Conta Final Definitiva da Empreitada “Beneficiação da Rede Viária Concelhia: Ruas N.ª Sr.ª da 

Saúde e Sto. Nome de Jesus”. ...........................................................................................................  

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

PONTO 25 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, ENG.º 

RUI MORAIS - APROVAÇÃO DA REVISÃO DE PREÇOS E CONTA FINAL DEFINITIVA DA EMPREITADA 

DE “REQUALIFICAÇÃO DA RUA SOLAR DOS DUQUES - SILVEIRO”: ..................................................  

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

VALOR DA ADJUDICAÇÃO: .................................................................................. 50.508,98 € + IVA 

TRABALHOS A MAIS: ............................................................................................ 11.452,85 € + IVA 

TRABALHOS A MENOS: .......................................................................................... 6.479,49 € + IVA 

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

CUSTO TOTAL DA EMPREITADA:  ......................................................................... 55.482,34 € + IVA 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a Revisão de Preços e a 

Conta Final Definitiva da Empreitada “Requalificação da Rua Solar dos Duques - Silveiro”. ...............  

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

PONTO 26 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, ENG.º 

RUI MORAIS - APROVAÇÃO DA REVISÃO DE PREÇOS E CONTA FINAL DEFINITIVA DA EMPREITADA 

DE “ARRANJOS EXTERIORES DO LARGO DO CAMARNAL”: ..............................................................  

EMPRESA ADJUDICATÁRIA: ................................ CIPRIANO PEREIRA DE CARVALHO & FILHOS, LDA. 

VALOR DA ADJUDICAÇÃO: .................................................................................. 23.648,54 € + IVA 

TRABALHOS A MAIS A PREÇOS ACORDADOS:....................................................... 3.620,00 € + IVA 

TRABALHOS A MAIS A PREÇOS CONTRATUAIS: ..................................................... 2.165,84 € + IVA 

TRABALHOS A MAIS: .............................................................................................. 5.785,84 € + IVA 

TRABALHOS A MENOS: .......................................................................................... 5.121,81 € + IVA 

REVISÃO DE PREÇOS: ............................................................................................. 1.498,14 € + IVA 

CUSTO TOTAL DA EMPREITADA:  ......................................................................... 25.810,71 € + IVA 

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

Conta Final Definitiva da Empreitada “Arranjos Exteriores do Largo do Camarnal”. ..........................  

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

PONTO 27 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, ENG.º 

RUI MORAIS - APROVAÇÃO DA REVISÃO DE PREÇOS PROVISÓRIA E CONTA FINAL DA 

EMPREITADA DE “REABILITAÇÃO DA RUA DA ADREP”: ...................................................................  

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

VALOR DA ADJUDICAÇÃO: ................................................................................ 410.583,03 € + IVA 

1.º CONTRATO DE TRABALHOS A MAIS: ...........................................................................................  

TRABALHOS A MAIS A PREÇOS ACORDADOS:..................................................... 43.921,00 € + IVA 

2.º CONTRATO DE TRABALHOS A MAIS: ...........................................................................................  

TRABALHOS A MAIS A PREÇOS CONTRATUAIS: ..................................................... 9.113,23 € + IVA 

TRABALHOS A MAIS A PREÇOS ACORDADOS:....................................................... 2.265,93 € + IVA 

3.º CONTRATO DE TRABALHOS A MAIS: ...........................................................................................  

TRABALHOS A MAIS A PREÇOS ACORDADOS:....................................................... 8.167,20 € + IVA 

TRABALHOS A MAIS A PREÇOS CONTRATUAIS: ................................................... 30.100,25 € + IVA 

TOTAL DE TRABALHOS A MAIS: ........................................................................... 93.567,61 € + IVA 

TRABALHOS A MENOS DE TRABALHOS NORMAIS: .............................................. 55.695,89 € + IVA 

TRABALHOS A MENOS DE TRABALHOS A MAIS: .................................................... 1.260,40 € + IVA 
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REVISÃO DE PREÇOS: ............................................................................................. 6.358,98 € + IVA 

CUSTO TOTAL DA EMPREITADA:  ....................................................................... 453.553,33 € + IVA 

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

Provisória e a Conta Final da Empreitada “Reabilitação da Rua da ADREP”........................................  

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

PONTO 28 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELO CHEFE DA DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS ENG.º RUI 

MORAIS - APROVAÇÃO DA REVISÃO DE PREÇOS E CONTA FINAL DEFINITIVA NA EMPREITADA DE 

“PAVIMENTAÇÃO DA E.M. 596 ENTRE A PÓVOA DO FORNO E A FEITEIRA NUMA EXTENSÃO DE 

1400 METROS”: ................................................................................................................................  

EMPRESA ADJUDICATÁRIA: ........................................................ CONSTRUÇÕES MARVOENSE, LDA. 

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

CUSTO TOTAL DA EMPREITADA:  ......................................................................... 64.944,66 € + IVA 

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

Conta Final Definitiva da Empreitada “Pavimentação da E.M. 596 entre a Póvoa do Forno e a 

Feiteira numa Extensão de 1.400 metros”. ........................................................................................  

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

PONTO 29 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELO CHEFE DA DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS ENG.º RUI 

MORAIS - APROVAÇÃO DA REVISÃO DE PREÇOS E CONTA FINAL DEFINITIVA NA EMPREITADA DE 

“BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO DOS BURROS”: ................................................................................  

EMPRESA ADJUDICATÁRIA: ........................................................ CONSTRUÇÕES MARVOENSE, LDA. 

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

CUSTO TOTAL DA EMPREITADA:  ......................................................................... 24.342,23 € + IVA 

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

Conta Final Definitiva da Empreitada “Beneficiação do Caminho dos Burros”. ..................................  

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

PONTO 30 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELO VEREADOR DO PELOURO, ANTÓNIO MOTA - 

ATRIBUIÇÃO DO LOTE 15 DA ZONA INDUSTRIAL DA PALHAÇA À FIRMA L.R. MOLDES PARA 

INJECÇÃO, LDA., PELO PREÇO GLOBAL DE 37.881,25 € - PARA CONHECIMENTO. ..........................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Recordou que há cerca de um mês a empresa Vagalumínios que era 

a detentora deste lote, por incapacidade económica, comunicou à Autarquia que pretendia 

proceder à restituição do lote, tendo o mesmo sido aceite. A empresa que possuía um lote ao lado 

desta questionou a Autarquia a fim de verificar da possibilidade de vir a adquirir o mesmo, e 

chegou-se ao respectivo entendimento. .............................................................................................  
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal tomou conhecimento da atribuição do Lote 15 da Zona 

Industrial da Palhaça à Firma L.R. - Moldes para Injecção, Lda.. ..........................................................  

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

PONTO 31 - OFÍCIO DE LUÍS ANTÓNIO DA CUNHA REIS A SOLICITAR QUE O CONTRATO 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DO LOTE 15 DA ZONA INDUSTRIAL DA PALHAÇA SEJA 

OUTORGADO EM SEU NOME PESSOAL E NÃO EM NOME DA FIRMA L.R. MOLDES PARA 

INJECÇÃO, LDA. - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO VEREADOR DO PELOURO DATADO DE 

16/02/2009. .......................................................................................................................................  

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

do Pelouro datado de 16/02/2009, em que autorizou a outorga do lote 15 da Zona Industrial da 

Palhaça em nome de Luís António da Cunha Reis e não em nome da firma L. R. Moldes para 

Injecção, Lda.. ....................................................................................................................................  

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

PONTO 32 - PROPOSTA APRESENTADA PELA VEREADORA DO PELOURO DA CULTURA, DR.ª 

LAURA PIRES - PATROCÍNIO À ESTREIA NACIONAL DO ESPECTÁCULO “AS RAPARIGAS”. ...............  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu ser entendimento generalizado que o melhor Salão Polivalente 

existente no Concelho é o que pertence à União Desportiva e Cultural do Silveiro, conjugado com a 

grande dinâmica, sendo apresentados espectáculos de índole nacional. Em face dessa prática a 

Autarquia decidiu apoiar a realização, com regularidade, de cerca de cinco a seis por ano, deste 

tipo de espectáculos. Na sequência da realização daqueles espectáculos foi lançado o desafio a 

alguns encenadores e actores no sentido de ser levada a efeito a estreia nacional de uma peça de 

teatro no Silveiro, situação esta impensável há alguns anos atrás, mas que ocorrerá no próximo fim 

de semana e que divulga o nome do Silveiro, da Freguesia e do Concelho nos meios nacionais e 

que produzem o seu impacto. ...........................................................................................................  

Informou que os custos inerentes à estreia são de 12.000,00 € (doze mil euros), tendo-se 

entendido, como na ante-estreia não existe receita de bilheteira, apoiar aquela Associação no 

montante de 5.000,00 € (cinco mil euros). ........................................................................................  

VEREADORA LAURA PIRES: Informou que a ante-estreia se destina a produtores e programadores 

culturais, a fim de terem conhecimento da peça de teatro para poderem fazer a sua distribuição. ....  

Referiu que se deve ter noção de que, se não fosse o apoio da Autarquia, a União Desportiva do 

Silveiro nunca conseguiria promover este tipo de espectáculos com regularidade. .............................  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Referiu que a Câmara Municipal já anteriormente aprovou 

comparticipações relativamente a outros espectáculos levados a efeito no Centro Cultural Prof. Élio 
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Martins, muito embora entendam que o montante agora proposto é algo elevado, quando 

comparado com outras Associações do Concelho que igualmente promovem actividades de índole 

cultural e que também necessitam de apoio para os levar a efeito. ....................................................  

Considerou o montante da presente proposta exagerado, suportando a Autarquia 40% do custo 

da peça de teatro, relembrando que na maioria dos casos a Câmara Municipal subsidia as 

Associações, nas actividades que promovem, em cerca de 15% dos custos, apesar de muitos deles 

serem considerados investimentos, pois destinam-se à construção de equipamentos. .......................  

Alertou ainda para o facto de ser necessário desenvolver ainda muito trabalho que permita às 

famílias a sua deslocação ao teatro, dadas as dificuldades em termos financeiros. .............................  

VEREADOR MANUEL SILVESTRE: É da opinião de que deveria ter sido previamente apresentado um 

projecto de realização do espectáculo, que indicasse os valores inerentes ao mesmo. Neste 

momento já está tudo acertado e contratado e se não for a Câmara Municipal a comparticipar a 

realização do espectáculo, a União Desportiva do Silveiro não teria como o pagar. ...........................  

Recordou que apesar de se estar a atribuir um subsídio à União Desportiva e Recreativa do Silveiro, 

o que se está a fazer efectivamente é a pagar a pessoas que não são do Concelho e que vêm 

realizar a referida peça de teatro........................................................................................................  

Referiu que a Câmara Municipal terá de dar o seu apoio, de forma a que os diversos convidados 

sejam recebidos com dignidade, a fim de fazê-los esquecer que o teatro se encontra “no meio dos 

pinhais”. ............................................................................................................................................  

VEREADOR ACÁCIO ALBUQUERQUE: Recordou que a Câmara Municipal comparticipa a Associação 

por cada um dos espectáculos de teatro promovidos, sendo esta comparticipação um extra de 

montante bastante significativo. ........................................................................................................  

Embora reconheça difícil de medir os efeitos que se retiram de qualquer actividade cultural, esta 

actividade é algo efémera, considerando a título exemplificativo e em jeito de comparação, que o 

montante proposto significa uma passadeira elevada a menos no Concelho de Oliveira do Bairro. ....  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que, enquanto Presidente da Câmara, deve responder a alguns 

reptos que são lançados, foi o que sucedeu nesta situação, quando foi confrontado com uma 

eventual possibilidade de Oliveira do Bairro receber uma estreia nacional de uma peça de teatro. ....  

Mais disse que apesar de não ter sido apresentado um projecto ao Executivo Municipal, esta foi 

uma ideia que foi seguida e discutida, a par e passo, no Executivo Municipal e enquanto Presidente 

da Câmara assumiu que se poderia atribuir um apoio excepcional para este fim. Esse apoio é 

destinado à União Desportiva e Recreativa do Silveiro, mas poderia sê-lo para qualquer outra 

Associação do Concelho que levasse a efeito semelhante iniciativa. ..................................................  



 
 

 

 
   

         22|39

 

Relembrou que este tipo de eventos tráz algum movimento ao Concelho, com mais ou menos 

dificuldades, há pessoas que se deslocam a Oliveira do Bairro para assistir ao espectáculo. ...............  

Referiu ser da opinião que o mais fácil é construir equipamentos apesar dos custos que lhe são 

inerentes, mas o mais importante é criar alguma dinâmica, dar vida aos mesmos, porque a não 

existir deve a construção do referido equipamento ser considerada como um mau investimento. .....  

Acrescentou que a Autarquia promoveu uma parceria com a Associação no sentido de se 

realizarem alguns espectáculos de teatro no Concelho, foi igualmente solidária no repto de se 

lançar uma estreia de uma peça de teatro no Concelho pelo que terá de haver uma co-

responsabilidade nessa mesma estreia e é o que está em causa. ........................................................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Relembrou que a sede da União Desportiva e Cultural do Silveiro foi 

construída com o apoio do anterior Executivo Municipal, no entanto, agora, não lhe querem dar 

vida com qualidade. ...........................................................................................................................  

Mais disse que apesar de a mesma ter sido construída no decurso do anterior Mandato Autárquico, 

quem está a ajudar a pagar é o actual Executivo Municipal com a atribuição de subsídios 

elevadíssimos que permitam pagar a dívida contraída pela Associação para fazer a obra. ..................  

Referiu que sempre que é mencionado um apoio à União Desportiva do Silveiro relativo à 

organização de algum tipo de evento, a posição da Vereadora Leontina Novo tem sido sempre a 

mesma, questionando se a Vereadora é a favor ou contra a cultura no Concelho de Oliveira do 

Bairro e de iniciativas deste género. ...................................................................................................  

Questionou igualmente, se a Câmara Municipal, a nível de acção social, alguma vez deixou de 

apoiar os pedidos de auxílio que são formulados. ..............................................................................  

De igual forma, questionou se a Câmara Municipal alguma vez deixou de analisar qualquer 

proposta de uma Associação com vista à realização de um evento no Concelho, dado que os 

apoios não são somente destinados à União Desportiva do Silveiro. ..................................................  

Mais disse que os convidados na noite da estreia deveriam pagar o dobro ou o triplo do valor do 

bilhete, porque esses são aqueles que efectivamente podem pagar, contudo, o preço desse bilhete 

é suportado pela Câmara Municipal. .................................................................................................  

VEREADORA LAURA PIRES: Recordou que se perspectiva a criação em Oliveira do Bairro da Casa 

Municipal da Cultura, pelo que tem de se começar a formar o público para frequentar aquele 

espaço e é essa aposta que tem vindo a ser feita pelo actual Executivo Municipal. ............................  

Recordou ainda que a União Desportiva do Silveiro já anteriormente promovia este tipo de 

espectáculos, muito embora realizassem apenas um ou dois por ano, no entanto, se for feito com 

regularidade, criar-se-á no público do Concelho o hábito de ir aos espectáculos. ..............................  
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Mais disse que não se oferecem bilhetes para promover a cultura em Oliveira do Bairro, as pessoas 

têm de facto de os pagar, lamentando que tal ocorra, no entanto é essa venda que permite custear 

a realização dos espectáculos e ao mesmo tempo criar público para a Casa da Cultura. ....................  

Deu a conhecer aos presentes que a Comissão de Protecção de Menores reúne semanalmente de 

forma a identificar os casos de maus tratos, abusos e abandono escolar e que são devidamente 

encaminhados gratuitamente. ...........................................................................................................  

Relembrou que o actual Executivo Municipal tomou a iniciativa de oferecer Bolsas de Estudo a 

jovens que estudam no Ensino Superior, cujo valor mensal é igual ao salário mínimo mensal. ...........  

É igualmente este Executivo Municipal que, após a Segurança Social ter deixado de dar apoio para 

tratar as crianças ou famílias maltratadas e abusadas, gasta cerca de 75.000,00 € (setenta e cinco 

mil euros), por ano, para pagar a Psicólogos que tratam aquelas crianças ou famílias. .......................  

O actual Executivo Municipal custeia igualmente o prolongamento nas Escolas do Concelho e que 

permite às crianças terem Teatro, Música, Inglês e Artes Plásticas. .....................................................  

Deu ainda a conhecer que o Executivo Municipal atribui subsídios para pagar almoços, livros e 

outro material escolar. .......................................................................................................................  

Somente após ter apoiado todas as vertentes referidas, é que o Executivo Municipal propôs o apoio 

à estreia nacional de um espectáculo de teatro no Concelho de Oliveira do Bairro, pelo que 

concluiu que, como Vereadora do Pelouro da Cultura, está a cumprir as suas obrigações, não 

considerando este apoio como sendo um luxo ou um desperdício, acreditando que se deve 

igualmente valorizar as artes no Concelho. ........................................................................................  

VEREADOR MANUEL SILVESTRE: Referiu que os Vereadores do CDS/PP nada têm contra a União 

Desportiva do Silveiro, só podendo dizer bem do trabalho desenvolvido por aquela Associação. .......  

Referiu desconhecer que o apoio a uma estreia nacional tinha sido prometido pelo Presidente da 

Câmara, se assim foi, pela sua parte, entende que a Câmara Municipal deve efectivamente assumir 

essa decisão. ......................................................................................................................................  

Mais disse que costuma apoiar as estreias e a novidade dos eventos, confessando, no entanto, que 

gostaria mais se o espectáculo contasse com a participação de cidadãos do Concelho e em 

particular do Silveiro. .........................................................................................................................  

Referiu que estava indeciso se iria ou não à estreia do espectáculo, no entanto, após algumas 

palavras proferidas e tendo em atenção que o bilhete é pago pela Câmara Municipal decidiu que 

não irá estar presente no mesmo. ......................................................................................................  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Referiu nada ter contra a União Desportiva do Silveiro, nem contra 

quem a dirige e todas as referências que faz à Associação salvaguardam esse facto, tendo por 
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diversas vezes endereçado as felicitações à direcção daquela Associação pela dinâmica que 

imprime. O que se está a analisar neste caso concreto é a atribuição de um subsídio, que é uma 

despesa para a Câmara Municipal. ....................................................................................................  

Mais disse, não ter mencionado que a Câmara Municipal não apoiava as Associações, mas antes, 

que as percentagens que por vezes se dão às Associações relativamente a outras actividades, são 

menores. ............................................................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Reafirmou que os apoios às Associações têm sido anualmente 

reforçados, estando a Câmara Municipal disponível para, em situações idênticas, dar igual 

tratamento a qualquer Associação que possua idênticas condições e que pretenda avançar com 

uma situação semelhante. .................................................................................................................  

Referiu que a comparticipação é destinada à Associação, dado que foi esta que formalizou o 

contrato, a fim de que esta possa levar a efeito este evento. Dado que a Câmara Municipal é 

parceira na realização do espectáculo e tendo em atenção que se trata de uma estreia nacional, 

ocorrerá uma ante-estreia destinada a convidados, sendo que a Autarquia terá igualmente direito a 

endereçar alguns destes convites, competindo às pessoas que o recebem, irem ou não. ...................  

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

Leontina Novo e Acácio Albuquerque, aprovar a atribuição de Subsídio, no montante de 5.000,00 

€ (cinco mil euros), à União Desportiva Cultural e Recreativa do Silveiro, nos termos propostos.........  

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

PONTO 33 - 2.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DO ANO 2009 ..............................................................  

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

CDS/PP, o seguinte: ...........................................................................................................................  

1.º - Aprovar a alteração ao Orçamento da Despesa no valor de 816.000,00 € (oitocentos e 

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

2.º - Aprovar a alteração ao Plano de Actividades Municipal no valor de 77.000,00 € (setenta e sete 

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

3.º - Aprovar a alteração ao Plano Plurianual de Investimentos no valor de 963.332,42 € 

(novecentos e sessenta e três mil trezentos e trinta e dois euros e quarenta e dois cêntimos). ...........  

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

PONTO 34 - REGULAMENTO DA XXIII.ª FIACOBA E DA II.ª FEIRA DO CAVALO DA BAIRRADA. .........  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Tendo em atenção que os Vereadores solicitaram cópia do 

Regulamento em causa, questionou os mesmos se tinham alguma dúvida. .......................................  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Referiu que o essencial da presente deliberação nada tem a ver 
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com as montagens e as desmontagens, saídas, entradas ou estacionamento, mas antes o que se 

prende com o valor que se pretende cobrar para a entrada no recinto aquando da realização do 

evento, contudo, esse mesmo valor não consta da proposta de Regulamento remetida aos 

Vereadores do CDS/PP, não se sabendo igualmente, qual o programa do evento, que poderá 

implicar diferenças de valores em alguns dos dias. .............................................................................  

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Recordou ter-se estabelecido que a FIACOBA seria realizada de 

dois em dois anos, tendo a última edição sido realizada em 2007 com uma enorme pressão, uma 

vez que se estava a concluir o recinto do “Espaço Inovação”. ............................................................  

Informou que a edição de 2007 teve por base o regulamento que vinha das edições anteriores, 

salvo pequenas adaptações, tendo entretanto sido alertado para algumas situações que correram 

menos bem, pelo que se entendeu que deveria ser elaborado um Regulamento minimamente 

estruturado. .......................................................................................................................................  

A fim de possibilitar aos Vereadores da Oposição dar o seu contributo na elaboração do referido 

Regulamento, entendeu-se não avançar com valores aquando da sua elaboração. Tanto mais, que 

os valores cobrados na edição de 2007 foram bastante criticados, daí que tenha entendido que os 

mesmos deveriam ser objecto de análise e discussão por parte dos Vereadores do Executivo 

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

Acrescentou que, enquanto não se aprovar o montante estimado para a realização do evento, que 

será discutido no ponto seguinte da Ordem de Trabalhos, não haverá a possibilidade de proceder à 

contratualização dos artistas. .............................................................................................................  

VEREADORA LEONTINA NOVO: No seguimento das palavras do Vice-Presidente da Câmara, referiu 

que a Ordem de Trabalhos deveria ser outra, ou seja, primeiro dever-se-ia aprovar a estimativa das 

despesas com o evento e posteriormente aprovar-se o preço dos bilhetes. ........................................  

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que primeiro tem de se aprovar o Regulamento a fim de 

posteriormente se poder gerir o evento em função do mesmo. .........................................................  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Recordou que o Vice-Presidente da Câmara tinha mencionado que 

sem aprovar o orçamento não se podia propor valores para os bilhetes. ............................................  

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que se irá aprovar o Regulamento, o qual inclui o preço 

dos bilhetes, posteriormente será objecto de análise e aprovação o Orçamento do evento. ...............  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Recordou que, ao estabelecer-se um valor elevado para os bilhetes, 

tal medida significa que os artistas a contratar serão de 1.ª, se pelo contrário, o valor for mediano 

os artistas terão de ser de 2.ª, se pelo contrário o valor a cobrar for muito baixo, aí os artistas serão 

de 3.ª, pelo que considerou correcta a decisão de que o valor do bilhete deveria ser definido pelo 
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Executivo Municipal. ..........................................................................................................................  

Considerou que pelo menos ao fim de semana o preço dos bilhetes deveria ser superior ao dos 

restantes dias da semana. ..................................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Recordou que não se poderá começar a convidar empresas a participar 

no evento, sem previamente aprovar o Regulamento. .......................................................................  

Quanto à questão do preço dos bilhetes, realçou o facto de não poder prever a afluência de 

público ao certame e certamente que haverá sempre alguém que irá dizer que se o preço do 

bilhete fosse mais baixo, iriam mais pessoas visitar o evento. .............................................................  

Disse ser de considerar a existência de dois valores para os bilhetes, um determinado valor para os 

dias de semana e outro para a sexta-feira e para o sábado. ...............................................................  

VEREADOR MANUEL SILVESTRE: Na sua opinião o Regulamento deveria ser discutido em dois 

momentos. O primeiro que se reporta à data de realização do evento, localização, objectivo, seguro 

e inscrições, que, salvo pequenas alterações anuais é sempre fixo. O segundo, que diz respeito à 

parte monetária, deve ser alvo de um determinado orçamento, devendo ser apresentadas duas 

soluções que deviam ter em conta uma previsão do impacto causado com a contratação de um 

artista de 1.ª e em alternativa a contratação de um artista de 2.ª. ......................................................  

Tendo em conta a inexistência de alternativas, considerou que não se deveria cobrar qualquer 

montante pelo bilhete de entrada no evento, a menos que a Câmara Municipal consiga prever o 

impacto negativo que tal decisão acarretará ao orçamento global do evento. Relembrou a este 

respeito, que as entradas na última edição da Feira da Vinha e do Vinho de Anadia foram gratuitas 

e ao que parece tiveram lucro. ...........................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que o impacto só poderá ser deduzido, quando se souber qual o 

número de visitantes do evento, dado que o impacto negativo resultante de uma eventual 

gratuitidade da entrada no evento, será esse número de pessoas vezes o preço do bilhete. ..............  

Acrescentou que a Autarquia tudo fará para promover condignamente o evento, nomeadamente o 

elenco, os artistas participantes, a integração da Feira do Cavalo. Poderão visitar o evento dez mil, 

cinquenta mil ou cem mil pessoas e o impacto será obtido daqueles que efectivamente visitarem o 

certame. ............................................................................................................................................  

Esclareceu que o Regulamento não pode ser discutido em duas fases, já que o mesmo contempla o 

preço dos bilhetes de entrada. ...........................................................................................................  

Relembrou que todos conhecem o valor de despesas estimado para a realização do evento, tal 

como todos têm conhecimento da receita proveniente do aluguer de stands na última edição da 

FIACOBA, que foi de cerca de 50.000,00 € (cinquenta mil euros), tal como os valores provenientes 



 
 

 

 
   

         27|39

 

da venda de bilhetes. .........................................................................................................................  

Mais disse que, em primeiro lugar terá de se aprovar o Regulamento, para posteriormente se poder 

aprovar a estimativa de despesa, de forma a poderem iniciar-se os contactos com vista à 

contratação dos artistas que irão actuar. ............................................................................................  

Disse concordar deverem ser estipulados dois valores diferentes para a entrada no evento, 

deixando, contudo, os valores a propor à consideração dos Vereadores da Oposição, de forma a 

permitir que estes possam ter a possibilidade de propor algo e serem igualmente co-responsáveis 

na receita proveniente do evento. ......................................................................................................  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Mencionou que o Executivo Municipal tem na sua posse o histórico 

das últimas edições dos eventos, que poderão ser tidas como ponto de partida para uma primeira 

análise. Sabem o montante da receita da FIACOBA e da Feira do Cavalo, a despesa inerente a estes 

dois eventos e que por isso têm dados concretos que servem de referência e podem formular uma 

proposta concreta do valor dos bilhetes, cabendo depois aos Vereadores do CDS/PP analisar essa 

mesma proposta. ...............................................................................................................................  

VEREADOR MANUEL SILVESTRE: Reiterou que a par do Regulamento deveria ser apresentado um 

ante-projecto do evento onde deveriam constar os respectivos valores, a fim de o mesmo poder ser 

discutido e eventualmente serem definidos alguns objectivos e posteriormente deveria ser 

apresentado o projecto definitivo, que por muito afinado que seja terá as suas falhas. .....................  

Mais uma vez, reafirmou que deveria ser levada a efeito uma grande campanha de publicidade 

relativa à realização do evento e que a entrada no mesmo deveria ser gratuita. ................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Recordou que todos têm conhecimento da estimativa de despesas para 

realização daquele evento. Da mesma forma, têm conhecimento que a FIACOBA integra 

igualmente a Feira do Cavalo. ............................................................................................................  

Considera estranho que a Vereadora Leontina Novo diga que o Executivo tem na sua posse as 

contas da última FIACOBA e da Feira do Cavalo, quando não existirão contas mais fiscalizadas pela 

Oposição e mais divulgadas na Comunicação Social do que as relativas à realização da 

FIACOBA/2007. .................................................................................................................................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Recordou que além da FIACOBA e da Feira do Cavalo, o certame 

contará pela 1.ª vez com um sector específico que é a vaca leiteira. Por esse facto e tendo em 

atenção que o Executivo Municipal irá ser criticado quer o prejuízo seja de cinquenta quer seja de 

cem, propôs que o preço do bilhete fosse módico tendo em atenção as dificuldades financeiras que 

estão a ser sentidas pelos portugueses neste ano de crise. .................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Propôs que o preço pela entrada na FIACOBA/2009 fosse, durante a 
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semana, no valor de 1,50 € (um euro e cinquenta cêntimos) por dia, e que à sexta-feira e ao 

sábado fosse de 2,50 € (dois euros e cinquenta cêntimos), tendo ainda proposto que o preço do 

Bilhete único fosse de 15,00 € (quinze euros). Quanto ao Bilhete/Convite que pode ser adquirido 

pelos expositores, até um máximo de dez, propôs que o mesmo tivesse um valor de 1,50 € (um 

euro e cinquenta cêntimos). ...............................................................................................................  

VEREADOR MANUEL SILVESTRE: Compreende que há a necessidade de estabelecer preços 

diferentes para determinados dias da semana, lamentando, contudo, que não possa haver pelo 

menos um dia em que a entrada no recinto fosse gratuita. ...............................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu estar convicto de que ninguém deixará de visitar o evento, pelo 

facto de pagar 1,50 € (um euro e cinquenta cêntimos), realçando que as crianças até aos dez anos 

não pagam bilhete, tendo alertado que, uma coisa é o número de visitantes e outra coisa distinta é 

o número de pagantes. ......................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por maioria com o voto contra do Vereador Manuel 

Silvestre, aprovar o Regulamento da realização da XXIII.ª FIACOBA e da II.ª Feira do Cavalo. .............  

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

PONTO 35 - VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO XXIII.ª FIACOBA E DA 

II.ª FEIRA DO CAVALO DA BAIRRADA. ...............................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que está em causa a aprovação de uma estimativa de 

despesas/investimento no montante de 300.000,00 € (trezentos mil euros), valor este, que é igual à 

estimativa que foi aprovada aquando do evento realizado em 2007.  ................................................  

Referiu que a FIACOBA integrará a Feira do Cavalo, cujas despesas da última edição se cifraram em 

90.000,00 € (noventa mil euros), pretendendo-se incluir também uma zona destinada à 

componente agrícola e que incluirá a realização de alguns seminários. ..............................................  

Com esta integração de públicos tão diferenciados, confessou esperar que a afluência seja 

significativamente maior do que aquela que afluiu à última edição da FIACOBA/2007. .....................  

Mais disse que se pretende dar uma nova dinâmica, divulgar o Concelho de Oliveira do Bairro, não 

tendo receio de assumir estas opções, sendo que, ao manter-se o valor de 2007, irá haver um 

grande esforço no sentido de conter os custos, isto apesar de se integrarem outros eventos tão 

diversificados. ....................................................................................................................................  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Relembrou que aquando da aprovação do Orçamento tinha 

questionado onde se encontrava inscrita a verba destinada à FIACOBA e à Feira do Cavalo, tendo o 

Presidente da Câmara informado que as mesmas se encontravam integradas na rubrica “Eventos 

no Espaço Inovação” e que além destes dois eventos, estariam igualmente integrados nessa rubrica 
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outros eventos. ..................................................................................................................................  

Mais relembrou que o montante que se encontrava inscrito em Orçamento era de 250.000,00 € 

(duzentos e cinquenta mil euros), contudo, a proposta que está em análise aponta para uma 

despesa na ordem dos 300.000,00 € (trezentos mil euros) e ainda faltam realizar os restantes 

eventos. .............................................................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Confirmou que foi na altura apresentado e aprovado o orçamento, 

onde na rubrica de “Eventos no Espaço Inovação” se encontrava inscrito um determinado 

montante, no entanto, todos têm conhecimento de que pode haver o recurso a alterações 

orçamentais, como aquela que foi levada a efeito no decurso da Reunião de hoje, logo, a rubrica 

tem cabimento. .................................................................................................................................  

Mais afirmou não se poder exigir que em Novembro, quando foi aprovado o orçamento, o 

Executivo tivesse delineado ao pormenor como é que se iria desenrolar a FIACOBA, o que foi feito 

ainda em devido tempo. ....................................................................................................................  

VEREADOR MANUEL SILVESTRE: Assumindo não haver previsões que nunca falhem, e 

independentemente do orçamento de custos, que é um projecto e que irá concerteza falhar, ao 

fazer uma proposta com os valores que foram apresentados, questionou qual o saldo previsto para 

este evento, dado haver uma redução do montante de despesa relativamente à soma dos dois 

eventos que no passado foram realizados em separado. ....................................................................  

Considerando que a realização do evento é um investimento, dado ser a primeira vez que é feito 

em conjunto, o que significa que já seria muito bom que o prejuízo fosse de 20.000,00 € (vinte mil 

euros), mas gostava de saber qual a estimativa do Executivo Municipal, apesar de ter consciência 

que essa estimativa poderá falhar. .....................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu ter sido apresentado o orçamento da despesa de forma a poder 

dar-se inicio ao trabalho das situações em concreto. Reafirmou que não irá fazer previsões em 

termos de número de visitantes, que será um factor determinante na obtenção da receita. ..............  

Mais disse que, se houver 50.000 visitantes a 1,50 € (um euro e cinquenta cêntimos), a receita será 

de 75.000,00 € (setenta e cinco mil euros), se mais 50.000 pessoas entrarem nos dias em que o 

preço do bilhete é de 2,50 € (dois euros e cinquenta cêntimos) serão mais 125.000,00 € (cento e 

vinte e cinco mil euros), acrescido do aluguer dos stands, é provável que se aproxime do equilíbrio. 

Contudo se o número de visitantes for mais reduzido, também a receita será mais reduzida e 

haverá um maior desequilíbrio entre o valor da receita e da despesa. ................................................  

VEREADOR MANUEL SILVESTRE: Questionou se era razoável apontar para 50.000 visitantes. ...........  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Questionou se era razoável que 350.000 pessoas tivessem visitado a 



 
 

 

 
   

         30|39

 

Expofacic, como foi referido na comunicação social. .........................................................................  

Mais disse que, se se considerar razoável esse número de visitantes naquele certame, porque razão 

não se há-de considerar razoável apontar 50.000 visitantes na FIACOBA/2009. ................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por maioria, com o voto contra da Vereadora 

Leontina Novo e com a abstenção do Vereador Acácio Albuquerque, aprovar o valor estimado para 

a realização do evento XXIII.ª FIACOBA e da II.ª Feira do Cavalo da Bairrada. .....................................  

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

PONTO 36 - TERRENOS PARA O PÓLO ESCOLAR DE BUSTOS. ...........................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que em conversas havidas com o Presidente da Junta de 

Freguesia de Bustos, tinham sido apontados uns determinados terrenos junto à igreja, no entanto a 

área de implantação da Escola não cabia na área dos referidos terrenos. ...........................................  

Posteriormente focalizou-se a atenção em diversos terrenos em que parte dos mesmos seria zona 

de construção e outra parte Reserva Agrícola, no entanto e após diversos contactos alguns dos 

proprietários de terrenos que se situavam em Reserva Agrícola solicitaram o pagamento de 35,00 € 

(trinta e cinco euros) por metro quadrado, o que não faz qualquer sentido. ......................................  

Mais informou que tendo havido negociações no sentido de se adquirirem os terrenos onde 

funciona a Feira de Bustos, foi igualmente aventada a possibilidade de a Autarquia poder adquirir a 

totalidade do terreno onde a mesma funciona e que permitiria igualmente a construção do Pólo 

Escolar, no entanto parte da família Pato a que o mesmo pertence, referiu que só venderia pelo 

preço de 120,00 € (cento e vinte euros) por metro quadrado, ou seja, está fora de questão. ............  

Houve ainda uma negociação com a família Cunha no sentido de adquirir um terreno próximo do 

colégio de Bustos, junto a terrenos do Município, no entanto como existe um terreno cujo 

proprietário teve um litígio com o anterior Presidente da Câmara, essa negociação não se revelaria 

nada fácil. ..........................................................................................................................................  

Por fim, mencionou que de momento se está a tentar negociar um terreno que é pertença da Eng.ª 

Manuela Pato e do irmão e que tem cerca de 10.000 m2 e que permite a construção do Pólo 

Escolar, tendo sido proposto o preço de 30,00 € (trinta euros) por metro quadrado e dado que o 

mesmo se insere numa zona de construção e possui todas as infra-estruturas necessárias, tudo 

indica que poderá ser esta a solução encontrada. ..............................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal tomou conhecimento do ponto de situação referente aos 

terrenos destinados ao Pólo Escolar de Bustos. ..................................................................................  

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

PONTO 37 - EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E 
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EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DE BUSTOS”. ..........................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Relembrou que foram lançados a concurso, em diferentes momentos, a 

construção de oito Pólos Escolares, dois deles encontram-se já adjudicados, um terceiro encontra-se 

pronto a ser adjudicado e sobre os restantes cinco foram apresentadas reclamações pelos 

concorrentes, estando a Comissão de Análise de Propostas prestes a dar resposta sobre essas 

mesmas reclamações. Posteriormente, os restantes concorrentes poderão reclamar da decisão da 

Comissão de Análise, sendo este o ponto de situação. ......................................................................  

Mais disse que em relação ao Pólo Escolar de Bustos, o valor da proposta mais baixa foi superior ao 

valor base do concurso, tendo sido dos valores mais elevados para uma Escola daquele tipo. ...........  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal tomou conhecimento do ponto de situação referente à 

Empreitada de “Construção da Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Educação Pré-Escolar de 

Bustos. ...............................................................................................................................................  

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

PONTO 38 - PONTO DE SITUAÇÃO DO CONCURSO DE “REABILITAÇÃO DA RUA DO DEPÓSITO DA 

ÁGUA EM BUSTOS”. .........................................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que após reuniões havidas com as partes envolvidas e após se 

ter chegado a um entendimento, foi aberto o respectivo Concurso, tendo sido hoje abertas as 

respectivas propostas daquela empreitada. ........................................................................................  

Mais disse que se apresentaram quinze firmas a concurso, sendo o preço base de 450.000,00 € 

(quatrocentos e cinquenta mil euros), tendo o valor mais baixo sido cerca de 383.000,00 (trezentos 

e oitenta e três mil euros) acrescido de IVA e decorrido os prazos normais para este tipo de 

concurso, será o mesmo objecto de adjudicação. ..............................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal tomou conhecimento do ponto de situação referente ao 

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

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

 

A D I T A M E N T O 

 

PONTO 1 – PROTOCOLO ELABORADO PELO TÉCNICO SUPERIOR DR. FERNÃO QUEIROZ DO GAJ - 

GABINETE DE APOIO JURÍDICO: COOPERAÇÃO NO ÂMBITO DO GAJO - GABINETE DE APOIO AO 

JOVEM. ..............................................................................................................................................  

VEREADORA LAURA PIRES: Informou que em conversas havidas com o Centro de Saúde, 

considerou-se a possibilidade de se desenvolver em conjunto, um gabinete de consulta de apoio ao 
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jovem. Um local, onde, de forma informal e discreta, jovens adolescentes possam colocar questões 

de saúde, educação sexual e de acordo com essa ideia idealizou-se o presente Protocolo de 

utilização de uma parte do Edifício Público, que já sofreu algumas obras e onde se encontrarão 

enfermeiros e médicos do Centro de Saúde. ......................................................................................  

Mais informou que além da Autarquia e do Centro de Saúde, o Protocolo é igualmente subscrito 

pela Santa Casa da Misericórdia a fim de envolver o grupo de Psicólogos que fazem já o 

acompanhamento de crianças e jovens em risco. ...............................................................................  

Seguidamente informou que quem paga as despesas de utilização será a Autarquia e quem fornece 

o equipamento médico e de enfermaria necessário ao funcionamento do Gabinete será o Centro 

de Saúde. ...........................................................................................................................................  

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

celebrar entre o Município de Oliveira do Bairro, o Centro de Saúde de Oliveira do Bairro, a Santa 

Casa da Misericórdia de Oliveira do Bairro e a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de 

Oliveira do Bairro, com vista à implementação do Projecto “GAJO - Gabinete de Apoio ao Jovem”. .  

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

PONTO 2 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELA TÉCNICA ARQ.ª JOANA MOTA - CASA DA CULTURA 

DE OLIVEIRA DO BAIRRO - APROVAÇÃO DAS PEÇAS DO PROCEDIMENTO DE FORMAÇÃO DE 

CONTRATO E DO JÚRI DO CONCURSO “ELABORAÇÃO DOS PROJECTOS DAS ESPECIALIDADES E 

CONSULTORIA”. ................................................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Relembrou que a Autarquia pretende levar a efeito a requalificação do 

espaço do antigo Quartel dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro, ampliando e 

reabilitando o mesmo de modo a transformá-lo na Casa da Cultura. ................................................  

Mais disse ter sido aprovado em Reunião de Câmara o ante-projecto, tendo na altura sido 

apresentada a respectiva maqueta, tendo à posterior sido deliberado proceder à abertura de 

concurso para apresentação dos respectivos projectos de especialidades. ..........................................  

Seguidamente procedeu à leitura da informação prestada pela Arquitecta Joana Mota, a qual se dá 

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

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

1.º - Aprovar o Programa de Concurso, o Caderno de Encargos e o Programa Preliminar; .................  

2.º - Aprovar a composição do Júri para o presente procedimento, constituído pelos seguintes 

elementos: Arq.ª Maria Fernanda Moreira Martins de Oliveira que presidirá, Eng.º Rui Jorge 

Fernandes de Morais, Eng.º José Augusto da Cunha Gonçalves, Dr. Fernão Ramiro Sucena de 

Queiroz e Dr.ª Joana Raquel Ferreira Vidal Pires como vogais, como vogais suplentes Eng.ª Patrícia 
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Alexandra de Sousa Vela Cunha e Dr.ª Andreia Cristina de Oliveira Pereira, secretário efectivo 

Marco Alexandre de Matos Alves e secretário suplente Maria Lucília Moreira Azevedo. .....................  

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

PONTO 3 – PROPOSTA APRESENTADA PELA VEREADORA DO PELOURO DA CULTURA DR.ª LAURA 

PIRES - REFORÇO DE APOIO À ROTA DA BAIRRADA NO MONTANTE DE 5.000,00 € . ......................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Recordou que o Município de Oliveira do Bairro é associado da Rota da 

Bairrada, liquidando as respectivas quotas, contudo, em Assembleia Geral foram aprovadas uma 

série de iniciativas que têm de ser financiadas pelas entidades associadas. ........................................  

VEREADORA LAURA PIRES: Informou que a Rota da Bairrada tinha estado presente na bolsa de 

Turismo de Lisboa, em Pombal e no Porto, tendo já levado a efeito diversas apresentações, com o 

objectivo de divulgar a região da Bairrada. .........................................................................................  

Mais disse, ter sido assumido o compromisso de comparticipar a participação da Associação 

naqueles eventos e por conseguinte torna-se necessário deliberar e aprovar o necessário reforço. ....  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade reforçar o apoio à Rota da Bairrada 

no montante de 5.000,00 € (cinco mil euros). ...................................................................................  

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

PONTO 4 – PROPOSTA APRESENTADA PELO VEREADOR DO PELOURO ANTÓNIO MOTA - 

AQUISIÇÃO DO PRÉDIO RÚSTICO ARTIGO 792, SITO NOS CABEÇOS, FREGUESIA DA PALHAÇA, 

CONCELHO DE OLIVEIRA DO BAIRRO, PARA ALARGAMENTO DA ZONA INDUSTRIAL DA 

PALHAÇA. .........................................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta adquirir o prédio 

rústico 792 sito nos Cabeços, Freguesia da Palhaça, a Aida Maria Martins Ferreira da Silva e filhas, 

pelo valor total resultante da área real apurada com a efectivação do levantamento topográfico, a 

ser pago a 3,50 € (três euros e cinquenta cêntimos)/m2. ...................................................................  

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

PONTO 5 – INFORMAÇÃO N.º 43/DSASA/2009 - APROVAÇÃO DO PROJECTO PARA A 

EMPREITADA DE “REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DO SOBREIRO, PÓVOA E ZONA 

CENTRAL DE BUSTOS”, CUJO PREÇO BASE É DE 1.499.008,88 € + IVA. ...........................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que apesar de o Concelho ter um rácio superior aquilo que é 

exigido pela União Europeia em termos de redes de drenagem e apesar de os investimentos nesta 

área não serem comparticipadas a não ser que digam respeito a empresas inter-municipais, a 

Câmara Municipal avançou com o presente projecto estando neste momento pronto a ser 

aprovado. Recordou que o investimento agora previsto, apesar de ser apenas uma parte da 
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Freguesia de Bustos, é superior ao que foi efectuado em Malhapão. .................................................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Referiu que com o presente investimento o problema de Bustos em 

termos de rede de saneamento ficará resolvido. ................................................................................  

Mais disse que o presente projecto será plurianual, prevendo-se a abertura do concurso após ser 

levada a efeito a aprovação de uma Revisão ou Alteração Orçamental e que terá de ser feita com 

alguma urgência, dado que os arruamento na zona Nascente da Freguesia e parte da Zona Sul 

encontram-se em péssimas condições, e não têm sido feitas intervenções nos mesmos porque irão 

ser completamente esventrados. ........................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Recordou que o projecto base das medições foi elaborado em 1996, 

tendo sido apenas executada uma primeira fase e somente agora é que se irá avançar com a 

implementação do mesmo. ................................................................................................................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Informou que muito embora o projecto date de 1996, contudo todas 

as medições foram efectuadas muito recentemente, de forma a poder avançar-se com a obra a 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o Projecto para a 

Empreitada “Rede de Drenagem de Águas Residuais do Sobreiro, Póvoa e Zona Central de Bustos”.  

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

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

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

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS:  ............................................................... 310.413 Euros e 93 Cêntimos 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS:  ...................................................... 973.076 Euros e 47 Cêntimos 

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES:  ....................................................... 1.283.490 Euros e 40 Cêntimos 

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

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

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO 
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SR. MANUEL PEREIRA: Referiu que a Junta de Freguesia concorda com os projectos preconizados 

para a Freguesia de Bustos, lamentando apenas os timings para execução dos mesmos. ...................  

Mais disse ter trabalhado sempre para o futuro da Freguesia, pelo que revelou estar satisfeito com 

a previsível conclusão do negócio para aquisição do terreno destinado ao Pólo Escolar de Bustos, 

terreno este que além de possuir as infra-estruturas básicas, possui igualmente rede de gás, que 

poderá ser aproveitado para aquecimento. ........................................................................................  

Informou ter sido contactado pela Transgás, que pretende implementar na Freguesia de Bustos 

uma rede de distribuição de gás à população e pretendem, à entrada da povoação, um terreno 

com sensivelmente 200 metros quadrados, que permita a criação de infra-estruturas de redução e 

assim poderem abastecer a população. ..............................................................................................  

No que diz respeito ao concurso destinado à empreitada de “Reabilitação da Rua do Depósito da 

Água”, mencionou ser uma efectiva necessidade, dado os equipamentos que se localizam naquele 

arruamento, sendo que, na sua opinião haverá apenas dois pequenos pormenores que devem ser 

levados a feito para que a obra fique boa, que será a iluminação na Avenida da Igreja, terminar os 

passeios naquela Avenida e também o tratamento das águas pluviais e que são empreitadas muito 

pequenas mas que justifica serem levadas a efeito. O segundo pormenor prende-se com a entrada 

do acesso ao Depósito da Água, que do seu ponto de vista, deve ser pavimentada. ..........................  

Relativamente ao Projecto para execução da empreitada de “Rede de Drenagem de Águas 

Residuais do Sobreiro, Póvoa e Zona Central de Bustos”, obra esta já prometida para o segundo 

semestre do ano anterior e que não foi levada a efeito em virtude das várias frentes de trabalho 

que o Município tem em execução. ...................................................................................................  

A este respeito, informou que a Freguesia de Bustos ficou, no passado, com ¾ da população 

coberta em termos desta infra-estrutura, sendo que, neste momento a Autarquia terá de fazer um 

investimento na implementação de rede, em locais onde não vai retirar uma contrapartida directa 

de ligações. ........................................................................................................................................  

Apesar de não considerar o Bairro Económico de Bustos uma obra prioritária, tendo sido afirmado 

pelo Vereador António Mota que já tinha sido decidido investir o montante de 255.000,00 € 

(duzentos e cinquenta e cinco mil euros), informou que era a primeira vez que tinha ouvido falar 

nesse mesmo investimento, tendo por isso mesmo questionado se irá ser celebrado um Protocolo 

para o efeito, dado que a Junta de Freguesia só avançará com o projecto se algumas regras 

estiverem perfeitamente definidas. Tendo ainda questionado se o projecto de Rede de Drenagem 

de Águas Residuais, contempla também a zona onde se irá situar o Bairro Económico. .....................  
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Referiu ter consciência que as obras agora preconizadas não irão ser levadas a efeito no decurso do 

presente Mandato Autárquico, estando apenas preocupado em que as mesmas sejam efectiva e 

correctamente implementadas no terreno e assim satisfaçam as necessidades da população. ...........  

SR. ÓSCAR SANTOS: Na sua opinião, o actual Executivo Municipal tem, em condições bastante 

adversas, manifestado um grande esforço em implementar projectos e iniciativas que são de louvar.  

Lamentou no entanto, que no caso do Bairro Económico, já tenham decorrido 18 anos e ainda 

nada tenha sido efectuado e apesar de haver população inscrita, este, foi um projecto que tem 

vindo a ser sucessivamente adiado, não sendo no entanto responsabilidade da Junta de Freguesia, 

uma vez que esta não tem capacidade para levar a obra por diante. .................................................  

Lamentou ter-se perdido, no passado, uma oportunidade para resolver o problema da Feira do 

Sobreiro, uma vez que o Executivo Municipal da altura e os proprietários do terreno onde se 

localiza a Feira a uma distância relativamente pequena quanto aos valores então discutidos. E o 

actual Executivo Municipal tem feito um grande esforço no sentido de solucionar o problema. ........  

Referiu que o investimento efectuado nas diferentes Freguesias tem de ser equilibrado e equitativa 

e tem de obedecer a critérios previamente definidos e conhecidos, no entanto, não tem havido esse 

mesmo equilíbrio em relação à Freguesia de Bustos, sobretudo no passado. .....................................  

SR. MANUEL ROMÃO: Afirmou que no passado a Freguesia de Bustos tinha muitas coisas boas, 

mas, nos últimos anos perdeu quase tudo o que de bom tinha, relembrou que no passado com 

pouco dinheiro se fizeram grandes obras, no entanto, hoje, com muito dinheiro, pouco ou nada se 

tem feito. ...........................................................................................................................................  

Solicitou que não fosse concretizado qualquer pedido seu no que ainda resta do actual Mandato, 

uma vez que é ano de Eleições Autárquicas, e no seu entender, obras prometidas em ano de 

Eleições, ou nunca são concretizadas, ou serão muito tarde levadas a efeito. No entanto, e se o 

actual Executivo Municipal continuar à frente dos destinos da Autarquia, solicitou que fossem 

realizados dois pedidos seus: resolver o problema da Feira e adquirir o Campo de Futebol de 

Bustos, dado o investimento que tem sido efectuado no mesmo ao longo dos últimos anos. ............  

Mais disse não estar a culpabilizar o actual Presidente da Câmara por nada ter sido feito em relação 

a esta situação, pois este apenas está há três anos naquele cargo, mas culpabiliza outros 

Presidentes de Câmara que nada fizeram em relação àqueles assuntos. ............................................  

Referiu ter constatado que na última edição do Boletim Municipal, havia uma página inteira 

dedicada a uma obra realizada na Freguesia da Palhaça, lamentando, nunca ter observado qualquer 

referência a uma obra levada a efeito na Freguesia de Bustos. ...........................................................  

Agradeceu o apoio que a Câmara Municipal tem prestado às crianças da Freguesia, nomeadamente 
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através do que tem sido dado à Sóbustos e ao ABC. .........................................................................  

SR. NARCISO CARDOSO: Solicitou ao Executivo Municipal que pensasse bem nos locais onde 

pretende instalar as rotundas elevadas, quais são os eventuais utilizadores, dado que as pessoas 

idosas poderão ter alguma dificuldade no atravessamento da mesma. ..............................................  

Relativamente aos Barreiros de Bustos, referiu que era hábito os políticos fazerem promessas e 

nunca as cumprir e neste caso em concreto o problema mantém-se há já largos anos e nunca 

ninguém fez fosse o que fosse para o resolver, sendo que, na sua opinião, aquele é um potencial 

turístico maravilhoso. .........................................................................................................................  

No que respeita ao Bairro Económico, recordou que o mesmo já vem sendo prometido há dezoito 

anos e tudo continua na mesma, apesar do trabalho que dedicaram alguns bustuenses, tendo 

inclusivamente sido trocada uma parcela de terreno junto à Igreja de Bustos por um lote no Bairro 

Económico. Caso tivesse sido dada continuidade ao trabalho inicialmente desenvolvido e se tivesse 

sido solicitado o apoio do então Instituto Nacional da Habitação, talvez o Bairro Económico já 

tivesse sido construído, contudo, muito provavelmente poderá ter havido outros interesses que não 

permitiram que o projecto avançasse. ................................................................................................  

Deu a conhecer que a Rua do Cabeço de Pegas, tem a mesma camada de alcatrão que foi colocada 

durante o primeiro Mandato do Dr. Acílio Gala e até hoje nunca mais viu qualquer beneficiação e já 

passaram quase vinte anos. ...............................................................................................................  

Considerou que deveria ser alterada a designação da Rua do Depósito da Água, já que o nome não 

deveria ser aquele, mas sim, Rua 5 de Outubro, que foi a data em que o arruamento foi 

inicialmente construído graças ao esforço e dedicação de alguns bustuenses. ...................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que enquanto Presidente de Câmara deve perspectivar o melhor 

futuro para o Concelho de Oliveira do Bairro, qualquer que seja a Freguesia, não podendo no 

entanto, comparar-se dezasseis anos com um Mandato que apenas leva três anos e meio, 

questionando, quando é que em tão pouco tempo foi feito tanto pela Freguesia de Bustos. .............  

Relembrou que os Barreiros são particulares e apesar de haver bastante entusiasmo em encontrar 

uma solução, o que é certo é que falta quem congregue os esforços, porque não basta ter ideias, 

mas antes colocá-las em prática. Informou haver um estudo na Câmara Municipal para recuperação 

dos Barreiros, mas que nada tem a ver com turismo, no entanto o Executivo Municipal tem 

acompanhado a questão. ..................................................................................................................  

Relativamente aos locais onde serão instaladas as passadeiras elevadas, informou que as mesmas 

serão construídas em estreita sintonia com as Juntas de Freguesia.....................................................  

Confirmou que a Autarquia pagou muito daquilo que é o Bairro Social do Troviscal, pelo que não 
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terá qualquer problema em adoptar semelhante procedimento relativamente ao Bairro Social de 

Bustos. ...............................................................................................................................................  

A respeito dos terrenos da Feira de Bustos e do Campo de Futebol, referiu já ter informado quanto 

é que um dos co-proprietários pretendia pelo terreno onde se desenrola a Feira, no entanto é 

grande o empenho da Câmara Municipal em ultrapassar a situação, relembrando que no passado 

foi perdida uma grande oportunidade para adquirir o referido terreno. .............................................  

Referiu que estão algumas obras previstas para a Freguesia de Bustos que já se encontram 

projectadas e irão avançar, havendo pequenas obras que irão igualmente avançar muito 

brevemente........................................................................................................................................  

Informou não ter havido tantos entraves e dificuldades na aquisição dos terrenos destinados ao 

Pólo Escolar de Oliveira do Bairro, como os que estão presentemente a haver em relação ao terreno 

destinado ao Pólo Escolar de Bustos. .................................................................................................  

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

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

Nada mais havendo a tratar, 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 
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JOAQUIM MANUEL SANTOS ALVES DE JESUS 
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ANTÓNIO AUGUSTO MARQUES MOTA 
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LEONTINA AZEVEDO DA SILVA NOVO 
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_____________________________ 

MANUEL DE CAMPOS SILVESTRE 

 

 

_____________________________ 

ACÁCIO VIEIRA ALBUQUERQUE 

 

 

_____________________________ 

JOSÉ MIGUEL CARDOSO DUARTE 

 

 

 


