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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO DE 14 DE 

MAIO DE 2009. .................................................................................................................................  

DATA DA REUNIÃO: Catorze de Maio de dois mil e nove.  ................................................................  

LOCAL DA REUNIÃO: Sala das Reuniões do edifício da Câmara Municipal.  .......................................  

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: Vítor Manuel Sampaio de Carvalho, presente.  ...............................................................  

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

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

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

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

PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou os presentes que o Vereador Acácio Albuquerque comunicou, 

por escrito, que não poderia estar presente na Reunião por razões de saúde, tendo solicitado a 

respectiva substituição. ......................................................................................................................  

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

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

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

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

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91 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 30 de Abril 

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

DELIBERAÇÃO: A Acta da Reunião de Câmara de 30 de Abril de 2009 foi aprovada por maioria 

com 6 votos favoráveis e 1 voto de abstenção do Vereador Vítor carvalho por não ter estado 

presente naquela Reunião de Câmara. ...............................................................................................  
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 ..........................................................................................................................................................  

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

VEREADOR VÍTOR CARVALHO: Questionou em relação a via que se pretende implementar e que 

atravessa o Concelho no sentido Nascente/Poente e dado que o anterior Executivo Municipal tinha 

um plano ou um projecto, que entretanto foi colocado de parte pelo actual Executivo por entender 

que não seria o mais apropriado, se, em alternativa a esse mesmo projecto, há já algo em 

planificação no sentido de solucionar aquele problema, que cada dia que passa se agrava mais. ....  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Respondeu que não havia nenhum plano elaborado pelo anterior 

Executivo, havia sim, algumas ideias e esboços que o actual Executivo Municipal não abandonou, 

sendo uma preocupação que permanece e que tem estado sempre presente nas reuniões havidas 

com as Estradas de Portugal. .............................................................................................................  

Mais esclareceu que, em relação à possibilidade de haver uma ligação mais rápida à Zona Industrial 

de Vila Verde e apesar de se encontrarem algumas alternativas a serem estudadas, caso não seja 

possível a ligação ao nó da A1, solução defendida pela Câmara Municipal, poderá haver a 

possibilidade de criar uma ligação a um nó da futura A32, pelo que foram remetidas duas ou três 

alternativas a fim de serem analisadas pelas Estradas de Portugal, não tendo contudo, sido recebida 

qualquer resposta sobre o assunto. ....................................................................................................  

Em relação a uma ligação mais rápida de Bustos à A17, informou existirem igualmente alguns 

estudos, neste caso, de âmbito inter-municipal, tendo em vista unir zonas industriais do concelho 

de Aveiro, Oliveira do Bairro e Vagos, com extensão a Bustos............................................................  

VEREADOR MANUEL SILVESTRE: Tendo tido a oportunidade de constatar a exaltação da população 

de Anadia relativamente aos pontos de passagem do TGV, questionou qual o ponto de situação em 

relação à passagem daquela via de comunicação pelo Concelho de Oliveira do Bairro.......................  

Tendo sido colocada a questão na última Assembleia Municipal sobre a colocação de pontos de 

recolha de óleos usados, referiu que tinha ficado com a ideia, aquando da respectiva aprovação em 

Reunião de Câmara, que o mesmo não seria efectuado em regime de exclusividade, pelo que ficou 

surpreendido com a intervenção proferida e que por isso desejava saber quais os termos exactos 

em que foi autorizada a colocação daqueles recipientes de recolha no Concelho. .............................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que a autorização dada para a colocação de recipientes de 

recolha de óleos usados não foi dada em regime de exclusividade, havendo a possibilidade de 

qualquer outra entidade, se assim o desejar e desde que cumpra a legislação em vigor, poder 

proceder a igual colocação, nos mesmos termos e condições. ...........................................................  
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No que diz respeito à passagem do TGV no Concelho, informou ter havido recentemente uma 

reunião com a RAVE, onde foi apresentado o traçado que muito embora não seja o definitivo, é 

aquele sobre o qual o Estudo de Impacto Ambiental está a ser analisado em pormenor. ...................  

Em seguida entregou o mapa com o respectivo traçado, a fim de permitir que os Vereadores do 

Executivo Municipal tivessem conhecimento desse mesmo traçado na área do Concelho de Oliveira 

do Bairro. ...........................................................................................................................................  

Referiu ainda que poderá haver algumas alterações, nomeadamente aquelas que têm a ver com o 

perímetro de segurança. ....................................................................................................................  

Mais informou que o traçado está previsto passar perto do Espaço Inovação, sendo necessário 

eliminar um pequeno armazém perto da antiga entrada para a Kiwicoop e passará entre o 

cemitério de Malhapão e a auto-estrada, havendo a necessidade de eliminar uma ou duas 

habitações, havendo ainda necessidade de intervir na actual ponte existente sobre a auto-estrada 

em Águas-Boas e neste local também deverá ser necessário eliminar uma ou duas habitações, 

sendo que também nos Pousios deverá proceder-se à eliminação de uma outra habitação. ..............  

Referiu ainda que, embora a criação de um novo loteamento na Zona Industrial de Vila Verde possa 

avançar, estará a construção no mesmo condicionada até à decisão final do traçado. .......................  

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que o traçado em Oliveira do Bairro passa junto à 

auto-estrada, havendo ainda uma dúvida que se prende com o facto de ainda não estar definida a 

localização da futura Estação de Coimbra e que influenciará o traçado em Oliveira do Bairro, daí 

que Anadia, Mealhada e Cantanhede, por causa das zonas de vinhas, estejam mais preocupados 

com o traçado do TGV. Em Oliveira do Bairro, serão afectados cerca de 25 ha de vinhedos. .............  

Mais informou estar previsto que o traçado da E.M. 596, entre o Espaço Inovação e a entrada da 

Póvoa do Forno, possa vir a ser alterado, sendo que a Câmara Municipal já apresentou uma 

alternativa à proposta apresentada pela RAVE, podendo aproveitar-se o facto de o PDM do 

Concelho estar em fase de revisão para se estudar tudo em conjunto, de forma a que as 

condicionantes em termos rodoviários possam ser implementados no novo PDM. .............................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Relativamente à questão do eixo Nascente/Poente e tendo em 

atenção que o Vereador Vítor Carvalho tinha mencionado que o actual Executivo Municipal tinha 

abandonado um projecto existente, referiu nunca ter havido qualquer projecto relativamente à 

implementação daquele eixo rodoviário, provavelmente o Vereador pretendia referir-se ao túnel, 

tendo sido elaborados Estudos Geotécnicos e um Estudo Económico sobre a viabilidade daquele 

mesmo túnel, concluindo que aquele mesmo projecto tinha sido abandonado há já alguns anos 

antes da tomada de posse do actual Executivo, dado ter constatado que havia alguma contestação 
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relativamente à implementação do referido túnel, pelo que nunca chegou a avançar o respectivo 

projecto. ............................................................................................................................................  

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Relembrou que no decurso da próxima semana terá lugar a 

realização do evento “Viva as Associações” que decorrerá de Quarta-Feira a Domingo. ....................  

Informou estar prevista a ocupação do Espaço Inovação no dia 6 e 7 de Junho com os Festejos do 

Dia Mundial da Criança, pelo que o mesmo estará ocupado desde o dia 2 ao dia 9 de Junho. ..........  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou, ter-se realizado uma Reunião do Conselho Municipal de 

Segurança, onde foram debatidos assuntos relacionados com a evolução económica, social do 

Concelho, os índices de criminalidade e as questões de segurança. ...................................................  

Referiu estarem em fase de construção, os Pólos Escolares de Oliveira do Bairro e da Palhaça e 

pronto para ser adjudicado o Pólo Escolar do Troviscal e os restantes cinco estão a ser objecto de 

análise de reclamações que surgiram por parte de concorrentes, pelo que estão a ser tratadas junto 

da CCDR-C e do QREN as respectivas reprogramações face ao calendário inicialmente previsto. .......  

Mais disse que a adjudicação do Pólo do Troviscal ainda não foi presente a Reunião de Câmara, 

dado que se está a ter alguma dificuldade na negociação de alguns terrenos necessários à 

implantação do mesmo, contudo, a situação já está em fase final de resolução, podendo a mesma 

deslocar-se ligeiramente, dado que a ser assim, os terrenos em causa são praticamente todos de 

um só proprietário, que embora esteja ausente no estrangeiro, foram já levadas a efeito algumas 

negociações e em breve as mesmas serão concluídas com a sua deslocação a Portugal. ....................  

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

PONTO 3 - PROPOSTA APRESENTADA PELO VEREADOR DO PELOURO, ANTÓNIO MOTA - 

ALIENAÇÃO DE SAIBRO POR MEIO DE HASTA PÚBLICA - PROCESSO 3/2009. ..................................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Tendo em atenção a existência de um terreno, propriedade da 

Autarquia, donde necessariamente terá de ser retirado alguma quantidade de saibro, torna-se 

necessário proceder a uma Hasta Pública com vista à venda daquele saibro. .....................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a venda de saibro por 

meio de hasta pública, nos termos constantes da Proposta apresentada pelo Vereador do Pelouro, 

António Mota. .................................................................................................................................  

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

PONTO 4 - INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 56/2009 PRESTADA PELA VEREADORA DO PELOURO, 

DR.ª LAURA PIRES - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO A CELEBRAR ENTRE A ASSOCIAÇÃO DOS 

AMIGOS DE PERRÃES E O MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO PARA EFEITOS DE CANDIDATURA 

AO PROGRAMA OPERACIONAL POTENCIAL HUMANO (POPH) - QREN - PARA EFEITOS DE 
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CONSTRUÇÃO DE LAR DE IDOSOS, SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO PARA 30 UTENTES E 

AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DA COZINHA E LAVANDARIA DA IPSS AMPER - RATIFICAÇÃO DO 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DATADO DE 11/05/2009. ................................................  

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

da Câmara datado de 11/05/2009, em que autorizou a celebração do Protocolo com a Associação 

de Amigos de Perrães para efeitos de candidatura ao Programa POPH/QREN. ...................................  

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

PONTO 5 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELO CHEFE DE GABINETE DE APOIO DO PRESIDENTE DA 

CÂMARA - REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CASA PRONTA - DIREITOS DE PREFERÊNCIA DA 

AUTARQUIA. .....................................................................................................................................  

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

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

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

exercer o direito de preferência sobre a fracção “N” e Garagem n.º 32 do edifício sito na Rua das 

Sudas, na freguesia de Oiã. ................................................................................................................  

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

PONTO 6 - INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 35/2009 PRESTADA PELO COORDENADOR DO GABINETE 

DE APOIO SOCIAL, DR. HÉLIO FERREIRA - HABITAÇÕES SOCIAIS EM REGIME DE RENDA APOIADA - 

ACTUALIZAÇÃO DO VALOR DA RENDA. ...........................................................................................  

VEREADORA LAURA PIRES: Informou que a presente actualização decorre do estabelecido no 

Decreto-Lei n.º 166/93, de 7 de Maio de acordo com a fórmula de cálculo constante do mesmo, 

com base nos rendimentos declarados pelos Munícipes ou de declaração emitida pela Segurança 

Social. ................................................................................................................................................  

Mais disse que os valores das rendas vão desde os 4,5 € (quatro euros e cinquenta cêntimos) a 

139,76 € (cento e trinta e nove euros e setenta e seis cêntimos)........................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a Informação/Proposta n.º 

35/2009 do Gabinete de Apoio Social, nos exactos termos constantes da mesma. ............................  

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

PONTO 7 - ELABORAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DA ZONA INDUSTRIAL DE VILA VERDE - 

MAPA DE RUÍDO. ..............................................................................................................................  

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Recordou que se está a elaborar o Plano de Pormenor da Zona 

Industrial de Vila Verde Sul, sendo entendimento da Autarquia e do Gabinete Projectista, que não 

havia necessidade de elaborar um Mapa de Ruído, de acordo com o n.º 3 do art.º 7.º do Decreto-
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Lei n.º 9/2007. ...................................................................................................................................  

Mais disse que, após reunião havida com Técnicos da Comissão de Coordenação, estes entendem 

que a pretensão do Município não se enquadra no referido n.º 3 do diploma antes mencionado, 

mas sim no n.º 2 do art.º 7.º, ou seja, não isenta da necessidade de elaboração do Mapa de Ruído 

dado que a Zona Industrial de Vila Verde não se destina exclusivamente a indústrias pelo que é 

necessário a elaboração do Mapa de Ruído. ......................................................................................  

Tendo em atenção este facto, referiu que se tinha solicitado formalmente um parecer à CCDR-C, 

que respondeu que pelo facto de a Zona Industrial não ser de uso exclusivo industrial, necessita de 

Mapa de Ruído. Em face deste parecer, informou ter sido solicitado um orçamento ao Gabinete 

que se encontra a elaborar o Plano de Pormenor, para a elaboração do Mapa de Ruído e que agora 

se pretende que seja aprovada a sua adjudicação. .............................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade adjudicar a elaboração do Mapa 

de Ruído da Zona Industrial de Vila Verde, à firma Ciberarq - Arquitectura, Urbanismo e Design, 

Lda., pelo valor de 2.250,00 € (dois mil duzentos e cinquenta euros) acrescido de IVA, à taxa legal 

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

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

PONTO 8 - OFíCIO DA FIRMA PROFISSER - ENGENHARIA, LDA. - PROPOSTA DE HONORÁRIOS 

REFERENTE A ALTERAÇÃO AO “PROJECTO DE ARRUAMENTO EM BUSTOS - ELÉCTRICO” - 

CONSTRUÇÃO DE NOVO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO. .................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade adjudicar a execução da alteração 

ao “Projecto de Beneficiação da Rua do Depósito de Água - Arruamento em Bustos - Eléctrico”, à 

firma Profisser - Engenharia, Lda., pelo valor de 1.000,00 € (mil euros) acrescido de IVA, à taxa 

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

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

PONTO 9 – INFORMAÇÃO N.º 59/2009 PRESTADA PELA ENG.ª TERESA COSTA – APROVAÇÃO 

DOS TRABALHOS A MAIS DA EMPREITADA DE “REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DA 

ZONA NORTE DE PERRÃES”, NO VALOR DE 5.087,83 € + IVA E APROVAÇÃO DE MINUTA DE 

CONTRATO – FIRMA CIPRIANO PEREIRA DE CARVALHO & FILHOS, LDA.. .........................................  

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

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

Zona Norte de Oliveira do Bairro”, no montante de 5.087,83 € (cinco mil oitenta e sete euros e 

oitenta e três cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor; ......................................................  

2.º - Aprovar a minuta do contrato. ...................................................................................................  
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 ..........................................................................................................................................................  

PONTO 10 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELO CHEFE DE DIVISÃO DO DESPORTO - PROF. RUI 

MARTINS - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE BASQUETEBOL DOS 

ATÓMICOS INTEGRADO NO EVENTO “VIVA AS ASSOCIAÇÕES” NO VALOR DE 2.000,00 €. ...........  

Não participou na discussão nem na votação do presente assunto da Ordem de Trabalhos tendo-se 

ausentado da sala, o Vereador Manuel Silvestre. ...............................................................................  

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que, à semelhança do que sucedeu no ano anterior, os 

Atómicos pretendem levar a efeito durante a realização do evento “Viva as Associações”, um 

torneio de basquetebol no recinto do estacionamento do Parque Desportivo, pelo que, propôs a 

atribuição de um subsídio de igual montante ao do ano transacto. ...................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 

2.000,00 € (dois mil euros), aos Atómicos Sport Clube com vista a apoiar a realização do Torneio 

de Basquetebol integrado do evento “Viva as Associações”. .............................................................  

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

PONTO 11 - OFÍCIO REMETIDO PELA KIWICOOP, CRL A SOLICITAR A CEDÊNCIA DO AUDITÓRIO 

DO ESPAÇO INOVAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE UM SEMINÁRIO SUBORDINADO AO TEMA “DIA 

DE CAMPO DE FRUTICULTURA - O SECTOR DO KIWI EM PORTUGAL”. ............................................  

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

Auditório do “Espaço Inovação” à Kiwicoop - Cooperação Frutícola da Bairrada C.R.L., no dia 29 

de Maio, com vista à realização de um Seminário. .............................................................................  

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

PONTO 12 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 3 DA EMPREITADA DE “REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS 

RESIDUAIS DA ZONA NORTE DE OLIVEIRA DO BAIRRO”, NO VALOR DE 36.535,74 € + IVA – FIRMA 

JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA E FILHOS, LDA.. ..............................................................................  

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

36.535,74 € (trinta e seis mil quinhentos e trinta e cinco euros e setenta e quatro cêntimos) 

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

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

PONTO 13 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 26 (TRABALHOS A MAIS) DA EMPREITADA DE “REDES DE 

DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS DA ZONA SUL DA MAMARROSA”, NO VALOR DE 

25.500,00 € + IVA – FIRMA PEDRA & MAIA, LDA.. ...........................................................................  

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

25.500,00 € (vinte e cinco mil e quinhentos euros) acrescido de IVA, à taxa legal em vigor. ..............  
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 ..........................................................................................................................................................  

PONTO 14 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 77 (TRABALHOS A MAIS) DA EMPREITADA DE “REDES DE 

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

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

PALHAÇA”, NO VALOR DE 11.419,51 € + IVA – FIRMA CONSTRUTORA PAULISTA, LDA. .................  

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

11.419,51 € (onze mil quatrocentos e dezanove euros e cinquenta e um cêntimos) acrescido de 

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

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

PONTO 15 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 78 (TRABALHOS A MAIS) DA EMPREITADA DE “REDES DE 

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

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

PALHAÇA”, NO VALOR DE 1.210,00 € + IVA – FIRMA CONSTRUTORA PAULISTA, LDA. ...................  

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

1.210,00 € (mil duzentos e dez euros) acrescido de IVA, à taxa legal em vigor. .................................  

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

PONTO 16 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 79 (TRABALHOS A MAIS) DA EMPREITADA DE “REDES DE 

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

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

PALHAÇA”, NO VALOR DE 3.838,40 € + IVA – FIRMA CONSTRUTORA PAULISTA, LDA. ...................  

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

3.838,40 € (três mil oitocentos e trinta e oito euros e quarenta cêntimos) acrescido de IVA, à taxa 

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

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

PONTO 17 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 80 DA EMPREITADA DE “REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS 

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

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

10.035,86 € + IVA – FIRMA CONSTRUTORA PAULISTA, LDA. ............................................................  

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

10.035,86 € (dez mil trinta e cinco euros e oitenta e seis cêntimos) acrescido de IVA, à taxa legal 

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

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

PONTO 18 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 81 DA EMPREITADA DE “REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS 
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RESIDUAIS E PLUVIAIS DA ZONA INDUSTRIAL E DA ZONA POENTE DA PALHAÇA E REDE DE 

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

8.437,48 € + IVA – FIRMA CONSTRUTORA PAULISTA, LDA. ..............................................................  

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

8.437,48 € (oito mil quatrocentos e trinta e sete euros e quarenta e oito cêntimos) acrescido de 

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

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

PONTO 19 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 7 DA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO 1.º 

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

182.382,05 € + IVA – FIRMA ENCOBARRA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A............................  

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

182.382,05 € (cento e oitenta e dois mil trezentos e oitenta e dois euros e cinco cêntimos) 

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

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

PONTO 20 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 4 DA EMPREITADA DE “REVITALIZAÇÃO URBANA NO 

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

VALOR DE 12.463,30 € + IVA – FIRMA PEDRA & MAIA, LDA. ...........................................................  

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

12.463,30 € (doze mil quatrocentos e sessenta e três euros e trinta cêntimos) acrescido de IVA, à 

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

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

PONTO 21 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 5 (TRABALHOS A MAIS) DA EMPREITADA DE 

“REVITALIZAÇÃO URBANA NO CONCELHO (ÁGUAS BOAS, CARRO QUEBRADO, VILA VERDE, 

TROVISCAL, MAMARROSA)”, NO VALOR DE 13.409,19 € + IVA – FIRMA PEDRA & MAIA, LDA. ......  

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

13.409,19 € (treze mil quatrocentos e nove euros e dezanove cêntimos) acrescido de IVA, à taxa 

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

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

PONTO 22 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 1 DA EMPREITADA DE “MUROS DE VEDAÇÃO E 

REABILITAÇÃO DO LAVADOURO NA RUA DA ADREP”, NO VALOR DE 20.387,71 € + IVA – FIRMA 

PEDRA & MAIA, LDA. ........................................................................................................................  

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

20.387,71 € (vinte mil trezentos e oitenta e sete euros e setenta e um cêntimos) acrescido de IVA, à 
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taxa legal em vigor. ............................................................................................................................  

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

PONTO 23 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 1 DA EMPREITADA DE “EMPREITADA DE PINTURAS DE 

MARCAS RODOVIÁRIAS E DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS ESTRADAS DO CONCELHO”, NO 

VALOR DE 21.330,92 € + IVA – FIRMA TRACEVIA - SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E GESTÃO DE 

TRÁFEGO, LDA. .................................................................................................................................  

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

21.330,92 € (vinte e um mil trezentos e trinta euros e noventa e dois cêntimos) acrescido de IVA, à 

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

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

PONTO 24 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 1 DA EMPREITADA DE “NOVA ALAMEDA DA CIDADE: 

TRATAMENTO URBANO: PROCESSO 1.21”, NO VALOR DE 30.684,46 € + IVA – FIRMA 

CONSTRUTORA PAULISTA, LDA. ........................................................................................................  

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

30.684,46 € (trinta mil seiscentos e oitenta e quatro euros e quarenta e seis cêntimos) acrescido de 

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

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

PONTO 25 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 5 (TRABALHOS A MAIS) DA EMPREITADA DE “NOVA 

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

VÁRIAS PARCELAS”, NO VALOR DE 839,77 € + IVA – FIRMA CONSTRUTORA PAULISTA, LDA. ........  

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

839,77 € (oitocentos e trinta e nove euros e setenta e sete cêntimos) acrescido de IVA, à taxa legal 

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

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

PONTO 26 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 1 DA EMPREITADA DE “PAVIMENTAÇÃO DA E.M. 596, NO 

TROÇO A NASCENTE DO CRUZAMENTO DE PORTO CLÉRIGO, NUMA EXTENSÃO DE 400 

METROS”, NO VALOR DE 18.925,00 € + IVA – FIRMA PAVIAZEMEIS - PAVIMENTAÇÕES DE 

AZEMEIS, LDA. ...................................................................................................................................  

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

18.925,00 € (dezoito mil novecentos e vinte e cinco euros) acrescido de IVA, à taxa legal em vigor. .  

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

PONTO 27 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 1 DA EMPREITADA DE “PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA 

BUNHEIRA”, NO VALOR DE 59.609,42 € + IVA – FIRMA PAVIAZEMEIS - PAVIMENTAÇÕES DE 
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AZEMEIS, LDA. ...................................................................................................................................  

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

59.609,42 € (cinquenta e nove mil seiscentos e nove euros e quarenta e dois cêntimos) acrescido 

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

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

PONTO 28 - INFORMAÇÃO TÉCNICA PRESTADA PELO ENG.º PAULO ARAÚJO - APROVAÇÃO DA 

REVISÃO DE PREÇOS E CONTA FINAL DEFINITIVA NA “EMPREITADA DE PINTURAS DE MARCAS 

RODOVIÁRIAS E DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS ESTRADAS DO CONCELHO”: .........................  

EMPRESA ADJUDICATÁRIA: ......................................................................................TRACEVIA, LDA. 

VALOR DA ADJUDICAÇÃO:  ................................................................................. 21.849,06 € + IVA 

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

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

TRABALHOS A MENOS: ............................................................................................. 518,14 € + IVA 

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

CUSTO TOTAL DA EMPREITADA:  ......................................................................... 21.330,92 € + IVA 

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

Conta Final Definitiva da “Empreitada de Pinturas de Marcas Rodoviárias e de Sinalização 

Horizontal das Estradas do Concelho”. ..............................................................................................  

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

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

 

OBRAS 

 

PONTO 1 - PROCESSO N.º 876G/05 - REQUERIMENTO DE SOIANENSES, LDA - A SOLICITAR 

AUTORIZAÇÃO PARA A LIQUIDAÇÃO DAS TAXAS EM PRESTAÇÕES. .............................................  

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que, no seguimento da aprovação das taxas a liquidar 

pela empresa Soianenses, Lda, no montante de 25.407,80 € (vinte e cinco mil quatrocentos e sete 

euros e oitenta cêntimos), vem a referida empresa, solicitar autorização para liquidação daquela 

verba em seis prestações, as quais terão de estar liquidadas antes da entrega do pedido de redução 

da caução ou da recepção provisória das obras de urbanização. ......................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara municipal deliberou por unanimidade autorizar a firma Soianenses, Lda., 

a proceder ao pagamento das taxas em seis prestações, sendo a primeira no montante de 4.237,15 

€ (quatro mil duzentos e trinta e sete euros e quinze cêntimos) e as cinco seguintes no montante 
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de 4.234,13 € (quatro mil duzentos e trinta e quatro euros e treze cêntimos), o que perfaz o valor 

de 25.407,80 € (vinte e cinco mil quatrocentos e sete euros e oitenta cêntimos), as quais terão de 

estar liquidadas antes da entrega do pedido de redução da caução ou da recepção provisória das 

obras de urbanização. ........................................................................................................................  

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

PONTO 2 - PROCESSO N.º 2501/03 DE MANUEL JOÃO FERREIRA DA SILVA - ALTERAÇÃO À 

OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO COM O ALVARÁ N.º 1/04 SITO EM ÁGUAS BOAS, FREGUESIA DE 

OIÃ. ...................................................................................................................................................  

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Recordou que o presente assunto se encontra para resolver há 

pelo menos vinte anos e reporta-se ao terreno onde se encontra implantada a Escola de Águas 

Boas, muito embora em 2003 a Câmara Municipal tenha deliberado encomendar a elaboração de 

um estudo de operação de loteamento, o que nunca veio a suceder. ................................................  

Mais disse que o actual Executivo Municipal solicitou aos serviços competentes que avançassem 

com as medições no sentido de se regularizar a situação, o que veio a suceder. ................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu não entender como é que situações como estas, se podem 

arrastar durante tantos anos, sendo desagradável ter conhecimento que o referido proprietário teve 

de pagar sempre a Contribuição Autárquica de um terreno do qual não usufruía. ............................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Referiu que o proprietário do terreno deveria ser ressarcido das 

quantias pagas indevidamente ao nível de Contribuição Autárquica durante todos estes anos. .........  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a alteração do loteamento 

com o Alvará n.º 1/04. .......................................................................................................................  

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

PONTO 3 - PROCESSO N.º 119/80 DE METALCÉRTIMA - INDUSTRIA METALOMECÂNICA, S.A. - 

PRORROGAÇÃO DO ALVARÁ DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO N.º 33/09.................................................  

Não participaram na discussão nem na votação do presente assunto da Ordem de Trabalhos, 

tendo-se ausentado da sala o Presidente e Vice-Presidente da Câmara. .............................................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Referiu que a empresa tinha requerido uma licença com vista à 

realização das obras de ampliação da unidade industrial, estando neste momento a ser solicitada a 

prorrogação por mais dois meses para a conclusão das referidas obras, não vendo, os serviços 

técnicos, qualquer inconveniente no solicitado. .................................................................................  

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

de 45 dias nos termos do n.º 5 do art.º 58.º da Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, com vista a 

conclusão das obras de ampliação da unidade industrial. ..................................................................  
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 ..........................................................................................................................................................  

PONTO 4 - REQUERIMENTO DE MARIA ARMANDA MENDES FERREIRA SOL A SOLICITAR A 

RECEPÇÃO PROVISÓRIA DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO REFERENTES AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO 

N.º 14/2008 - OBRA SITA NA RUA DA AMOREIRA, FREGUESIA DE OLIVEIRA DO BAIRRO. ................  

Não participou na discussão nem na votação do presente assunto da Ordem de Trabalhos tendo-se 

ausentado da sala o Vice-Presidente da Câmara. ...............................................................................  

DELIBERAÇÃO: Face ao exarado no Auto de Vistoria de 11/05/2009, a Câmara Municipal deliberou, 

por unanimidade, receber provisoriamente as obras de urbanização referentes ao Alvará de 

Loteamento n.º 14/2008 e libertar 90% da caução ficando os restantes 10% durante o período de 

cinco anos até à recepção definitiva, período este que decorre da Lei. ...............................................  

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

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

 

A D I T A M E N T O 

 

PONTO 1 - PROPOSTA APRESENTADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA - ALIENAÇÃO POR MEIO DE 

HASTA PÚBLICA DE 3 LOTES SITOS NA ZONA INDUSTRIAL DE OIÃ (PROC. 2/2009) - RECTIFICAÇÃO 

DE ÁREA E BASE DE LICITAÇÃO DO LOTE S2. ...................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que ao tratar-se dos procedimentos de registo se detectou um 

erro em relação à área do lote S2, dado estar erradamente mencionado que o mesmo teria 3.640 

m2, quando efectivamente deveria constar que o mesmo tem 3.460 m2. .........................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade proceder à rectificação da 

Proposta do Presidente da Câmara datada de 24 de Abril de 2009, no que respeita à área e base de 

licitação, sendo que o mesmo tem uma área de 3.460 m2, sendo a base de licitação no montante 

de 129.500,00 € (cento e vinte e nove mil e quinhentos euros). ........................................................  

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

PONTO 2 – PROPOSTA APRESENTADA PELO VEREADOR DO PELOURO ANTÓNIO MOTA - 

AQUISIÇÃO DO PRÉDIO URBANO ARTIGO 3.669, SITO NA FREGUESIA E CONCELHO DE OLIVEIRA 

DO BAIRRO, PARA ÁREAS DESPORTIVAS, DE LAZER, ASSOCIATIVAS E OUTRAS, PELO PREÇO 

TOTAL DE 15.000,00 €. .....................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade adquirir o prédio urbano n.º 3.669 

sito na Rua do Porto Chão/Rua do Camarnal, Freguesia e Concelho de Oliveira do Bairro, com a 

área de 300 m2, a Sílvia Rosa da Silva Oliveira, pelo montante de 15.000,00 € (quinze mil euros). ...  
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 ..........................................................................................................................................................  

PONTO 3 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELA TÉCNICA ENG.ª PATRÍCIA CUNHA - TRABALHOS A 

MAIS A PREÇOS ACORDADOS E DE TRABALHOS A MENOS NA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO 

DA ESCOLA DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO” NO MONTANTE DE 151.275,66 € E DE 108.824,00 € RESPECTIVAMENTE E APROVAÇÃO 

DA AFERIÇÃO DOS VALORES DO PRIMEIRO CONTRATO ADICIONAL NO MONTANTE DE 45.909,72 

€ DE TRABALHOS A MAIS E NO MONTANTE DE 19.600,21 € DE TRABALHOS A MENOS - FIRMA 

ENCOBARRA, ENGENHARIA, S.A. E APROVAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO. ................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que apesar de haverem Trabalhos a Mais, existe igualmente um 

valor significativo de Trabalhos a Menos. ...........................................................................................  

Recordou que este é o primeiro Pólo Escolar do Concelho a ser construído, sendo bastante 

agradável verificar o andamento da obra, dada a sua já significativa dimensão. ................................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Referiu que se ficou a ganhar com a deslocalização da Escola e tendo 

em atenção não só este aspecto, mas também a questão dos terrenos, os erros e omissões do 

Projecto, decisões pontuais que foram surgindo e dado que é a primeira das oito Escolas que se 

pretende levar a efeito, faz com que surjam os Trabalhos a Mais. Sendo no entanto da opinião que 

o mesmo não sucederá na construção das futuras Escolas. ................................................................  

Mais disse que a obra orça em cerca de dois milhões e quinhentos mil euros, pelo que os valores 

dos Trabalhos a Mais, não têm significado considerando as percentagens que estas obras podem 

envolver em termos legais, quer de Trabalhos a Mais, quer de Trabalhos Imprevistos. .......................  

Deu ainda a conhecer haver um montante significativo de Trabalhos a Menos, sendo que os 

Trabalhos a Mais, rondam cerca de 10,4% e que legalmente podiam atingir 25%............................  

Considerou que até ao final da obra ainda se perspectivam novos acertos, quer a nível de Trabalhos 

a Mais, quer a nível de Trabalhos a Menos, sendo que estes últimos não têm qualquer relevância 

para efeitos de Tribunal de Contas, interessando sim, para a gestão corrente da obra. .....................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: A respeito da aprovação da Aferição dos Trabalhos, os mesmos 

encontram-se explícitos no assunto, sendo que os Trabalhos a Mais no valor de 151.275,66 € 

(cento e cinquenta e um mil duzentos setenta e cinco euros e sessenta e seis cêntimos) e que 

representam 5,94%, sendo que os Trabalhos a Menos representam 108.824,00 € (cento e oito mil 

oitocentos e vinte e quatro euros), o que significa que o diferencial efectivo, é de apenas 1,5% de 

Trabalhos a Mais. ...............................................................................................................................  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Apesar de todos pretenderem o avanço da obra, o que é certo é 

que o valor em causa representa alguns milhares de euros a mais e que não estavam inicialmente 
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previstos, muito embora os mesmos estejam devidamente justificados, contudo, em termos 

absolutos, são valores bastante significativos, relembrando que ainda não há muito tempo, o 

Presidente da Câmara, condenava a existência de Trabalhos a Mais fosse em que montante fosse, 

tendo mesmo afirmado que no futuro tal não sucederia, pois os trabalhos devem ser pensados, 

projectados e fiscalizados para que esta situação não ocorresse. Assim sendo, referiu que esta 

situação não deveria ocorrer e ao ter acontecido, questionou o que é que está mal no projecto, 

houve erros e omissões que não deveriam ter acontecido. .................................................................  

Mais disse que independentemente a percentagem de Trabalhos a Mais que venha a resultar no 

final da obra, o que é certo é que é um valor que se poderá considerar significativo tendo em 

atenção os montantes envolvidos. .....................................................................................................  

Recordou ter sido mencionado, aquando da apresentação do projecto, que a obra tinha sido bem 

projectada, bem pensada e afinal começou logo mal, tendo-se verificado que o Gabinete 

responsável pela elaboração do projecto se descuidou um pouco nomeadamente em relação ao 

local onde a escola iria ser implantada. ..............................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que a Vereadora Leontina Novo não tinha mencionado nem por 

uma vez o valor dos Trabalhos a Menos e que rondam os cento e nove mil euros. ............................  

Considerou que o montante de Trabalhos a Mais preocupa o Executivo Municipal, no entanto, por 

alguma razão a Lei estabelece percentagens de Trabalhos a Mais. Se é grande a área de 

construção, as rectificações a serem efectuadas tendem igualmente a serem grandes. ......................  

Referiu ainda que, no anterior mandato, independentemente da obra ou dos valores em causa, os 

Trabalhos a Mais rondavam quase sempre os 24%, tendo mesmo sido afirmado por um Membro 

da Assembleia Municipal do CDS/PP que se faziam muitas obras apesar dos imensos Trabalhos a 

Mais. ..................................................................................................................................................  

No que respeita ao trabalho desenvolvido pelo actual Executivo Municipal, este tem feito todos os 

esforços no sentido de que os Trabalhos a Mais atinjam o mínimo possível, não havendo nenhum 

que tivesse atingido ou que estivesse próximo dos 24%. ...................................................................  

Mais disse que quando surgem erros ou omissões relativamente às obras, normalmente e apesar de 

permitir o avanço da obra, remete o assunto para os Serviços Jurídicos para que estes analisem o 

assunto de forma a poder-se exercer o direito de indemnização, indo a Tribunal se for necessário. ...  

Referiu existir uma grande preocupação do Executivo Municipal em relação a este assunto, tal 

como o rigor e a exigência, contudo as obras continuarão a ser executadas. .....................................  

VEREADOR MANUEL SILVESTRE: Tendo sido mencionado que as obras estariam concluídas em 

Agosto ou Setembro, questionou se estava previsto que o próximo ano lectivo já se iniciaria na 
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Escola, dado que a mesma deveria estar devidamente equipada........................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Recordou que o equipamento destinado ao cabal funcionamento da 

Escola já estava incluído no valor da empreitada. ...............................................................................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Referiu que muito pouco tempo decorreu desde a concepção, 

execução, concurso e respectivo inicio da presente empreitada, tendo-se ainda conseguido incluir 

na mesma todo o equipamento necessário ao funcionamento da Escola. ..........................................  

Recordou que, pelo contrário, a Escola Básica Integrada de Oiã, foi incluída durante doze anos em 

Planos de Actividade e Orçamento da Câmara Municipal. Os arranjos exteriores daquela Escola 

tiveram uma derrapagem, que custaram um milhão e duzentos mil euros. ........................................  

Apesar de considerar que a apresentação dos Trabalhos a Mais é preocupante, o que é certo é que 

tem de se saber gerir todas estas situações, tendo igualmente de ser considerados os montantes de 

Trabalhos a Menos, apesar de não contarem para o Tribunal de Contas, conta sim para efeitos de 

Tesouraria. .........................................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por maioria com 4 votos a favor e 2 votos de 

abstenção dos Vereadores Leontina Novo e Vítor Carvalho, o seguinte: ............................................  

1.º - Aprovar os Trabalhos a Mais e a Menos na Empreitada de “Construção da Escola do 1.º Ciclo 

do Ensino Básico e Educação Pré-Escolar de Oliveira do Bairro” no valor de 197.185,38 € (cento e 

noventa e sete mil cento e oitenta e cinco euros e trinta e oito cêntimos) acrescido de IVA à taxa 

legal em vigor e no valor de 156.448,19 € (cento e cinquenta e seis mil quatrocentos e quarenta e 

oito euros e dezanove cêntimos) respectivamente, adjudicado à firma Encobarra, Engenharia, S.A. ..  

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

3.º - Dispensar a Consulta a que se refere o n.º 3 do Artigo 45.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 3 de 

Março. ...............................................................................................................................................  

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

PONTO 4 - RELATÓRIO FINAL DA FASE DE QUALIFICAÇÃO DO CONCURSO LIMITADO POR PRÉVIA 

QUALIFICAÇÃO DA “CASA DA CULTURA DE OLIVEIRA DO BAIRRO - ELABORAÇÃO DOS 

PROJECTOS DE ESPECIALIDADES E CONSULTORIA”. .........................................................................  

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que após abertura das propostas dos concorrentes ao 

referido concurso, constatou-se que nenhum concorrente tinha preenchido as exigências 

requeridas, tendo todas as firmas sido excluídas e notificados todos os concorrentes, sendo que um 

deles reclamou, pelo que o processo tem estado a ser devidamente analisado pelo júri do concurso, 

tendo este elaborado, agora, o Relatório Final, que mantém a deliberação anterior e indeferindo a 

reclamação, concluindo que as candidaturas não foram constituídas por todos os elementos 
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exigidos e nenhum dos candidatos preencheu ou comprovou preencher as exigências mínimas da 

capacidade técnica, pelo que se manteve a decisão de excluir todos os candidatos ao referido 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal, face ao Relatório Final da Fase de Qualificação, deliberou por 

unanimidade aprovar o mesmo e ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do art.º 79.º do CCP, não 

adjudicar e não admitir nenhum candidato ao Concurso “Casa da Cultura de Oliveira do Bairro - 

Elaboração dos Projectos das Especialidades e Consultoria”. .............................................................  

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

PONTO 5 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELA TÉCNICA ARQ.ª JOANA ROÇA – ABERTURA DE 

CONCURSO LIMITADO POR PRÉVIA QUALIFICAÇÃO “CASA DA CULTURA DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO - ELABORAÇÃO DOS PROJECTOS DAS ESPECIALIDADES E CONSULTORIA”, CUJO PREÇO 

BASE É DE 120.000,00 € + IVA. .........................................................................................................  

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que tendo em atenção a deliberação efectuada no ponto 

anterior, torna-se necessário, agora, proceder à abertura de um novo concurso, sendo que os 

pressupostos são os mesmos, esperando que, desta vez, os possíveis concorrentes venham a 

satisfazer todos os requisitos. Em relação ao concurso anterior, apenas foi alterado o seu valor base 

que passou de cem mil euros para cento e vinte mil euros. ................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Recordou que se encontra cativo na rubrica destinada ao projecto da 

Casa da Cultura, uma verba superior a dois milhões de euros, sendo que este procedimento tem de 

ser concluído o mais brevemente possível, já que o projecto será objecto de candidatura em 

meados de Junho ou Julho e aí os projectos já devem estar concluídos. ............................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por maioria com 6 votos a favor e 1 voto de 

abstenção da Vereadora Leontina Novo, aprovar a abertura de Concurso Limitado por Prévia 

Qualificação “Casa da Cultura de Oliveira do Bairro - Elaboração dos Projectos das Especialidades e 

Consultoria” cujo o preço base é de 120.000,00 € (cento e vinte mil euros). ....................................  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Declarou que se tinha abstido, dado não concordar com a 

localização da Casa da Cultura no local pretendido, continuando a afirmar que a mesma se deveria 

localizar nas instalações da antiga Fábrica de Cerâmica Rocha. ..........................................................  

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

PONTO 6 - INFORMAÇÃO PROPOSTA N.º 62/2009 APRESENTADA PELO COORDENADOR DO 

GABINETE DE APOIO SOCIAL, DR. HÉLIO FERREIRA - APOIO A CANDIDATURA AO PROGRAMA 

OPERACIONAL POTENCIAL HUMANO-QREN DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO. .............................................................................................................................................  
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Não participaram na discussão nem na votação do presente assunto da Ordem de Trabalhos 

tendo-se ausentado da sala, os Vereadores Leontina Novo, Manuel Silvestre e Vítor Carvalho...........  

VEREADORA LAURA PIRES: Informou que a atribuição do presente apoio tem como finalidade uma 

candidatura ao programa POPH e prende-se com a necessidade de implementar algumas obras de 

beneficiação na área de serviços, cozinha, lavandaria, balneários e refeitórios da Santa Casa da 

Misericórdia. ......................................................................................................................................  

Esclareceu que a percentagem que a Autarquia costuma apoiar é de 15% pelo que tendo em 

atenção ao montante global, a Câmara Municipal deverá comparticipar no montante de 

153.627,60 € (cento e cinquenta e três mil seiscentos e vinte e sete euros e sessenta cêntimos). ......  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Recordou que este apoio segue a regra que há muito foi estabelecida 

pelo actual Executivo Municipal, ou seja, 15% do montante que for considerado como elegível. ......  

Chamou à atenção para as centenas de milhar de euros que o actual Executivo Municipal já 

aprovou e está a pagar, em face das tantas obras que estão a ser realizadas no Concelho, 

considerando estes, dos melhores investimentos que a Autarquia pode efectuar. ..............................  

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

1.º - Assumir o compromisso de comparticipar as “Obras de Beneficiação da Área de Serviços 

(cozinha e self, lavandaria, balneários e refeitórios) e Ala dos Quartos” da IPSS da Santa Casa da 

Misericórdia do Concelho de Oliveira do Bairro, que tem como valor base 1.024.184,00 € (um 

milhão vinte e quatro mil cento e oitenta e quatro euros), em 15% do investimento elegível 

aprovado, o que representa uma verba de 153.627,60 € (cento e cinquenta e três mil seiscentos e 

vinte e sete euros e sessenta cêntimos) destinados àquela comparticipação;......................................  

2.º - Dar poderes ao Presidente da Câmara para assinar todos os documentos necessários para o 

efeito. ................................................................................................................................................  

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

PONTO 7 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELO CHEFE DE DIVISÃO DO DESPORTO - PROF. RUI 

MARTINS - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À APEJOB COM VISTA À REALIZAÇÃO DE ACTIVIDADE 

INTEGRADA NO EVENTO “VIVA AS ASSOCIAÇÕES” NO VALOR DE 800,00 €. .................................  

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que a APEJOB pretende participar no evento “Viva as 

Associações” pretendendo instalar insufláveis, cuja entrada era sujeita à cobrança de um 

determinado valor. Considerou no entanto, que o referido evento não deve possuir actividades cuja 

entrada esteja sujeita à cobrança de qualquer valor. ..........................................................................  

Relembrou que em 2007 a Autarquia instalou alguns insufláveis que custaram 1.450,00 € (mil 

quatro centos e cinquenta euros), pelo que, em contrapartida pela não cobrança das entradas, 
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propôs que fosse atribuído um subsídio aquela Associação para que participem no evento, através 

da instalação dos referidos insufláveis, cujas entradas serão gratuitas. ...............................................  

VEREADORA LAURA PIRES: Recordou que o “Viva as Associações” foi um evento criado pelo actual 

Executivo Municipal, sendo que, inicialmente as Associações tinham alguma dificuldade em 

perceber de que forma haveriam de participar. Contudo, três anos volvidos, as Associações já 

sabem muito bem como participar e apresentam muitas das vezes actividades produtivas e com o 

objectivo de poderem arrecadar alguma receita. ................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 

800,00 € (oitocentos euros), à Associação de Pais da Escola e Jardim de Oliveira do Bairro com vista 

a apoiar a instalação de insufláveis com entrada gratuita no evento “Viva as Associações”. ..............  

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

PONTO 8 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELO TÉCNICO JOSÉ CRESPO - CANCELAMENTO DE 

CHEQUE, NO VALOR DE 999,28 € EMITIDO EM NOME DE RENTOKIL INITIAL. ..................................  

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

1.º - Ao cancelamento do cheque no valor de 999,28 € (novecentos e noventa e nove euros e vinte 

e oito cêntimos) emitido em nome de Rentokil Initial; ........................................................................  

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

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

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

PONTO 9 - FAX DA FIRMA COOPLECNORTE - AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS 

- CEDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO INOVAÇÃO NO DIA 23 DE JUNHO. ..................................  

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que o E-Leclerc solicita a cedência do Pavilhão do 

“Espaço Inovação” a fim de levarem a efeito um show room para apresentação de brinquedos do 

grupo E-Leclerc. .................................................................................................................................  

Tendo em atenção que no ano transacto já se cedeu aquele mesmo espaço para uma actividade 

semelhante da referida empresa, mediante o pagamento de 1.250,00 € (mil duzentos e cinquenta 

euros), propôs que fosse esse o valor a cobrar relativamente à presente cedência. ............................  

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

Inovação” à Firma Cooplecnorte - Aquisição e Fornecimento de Bens e Serviços, CRL, no dia 23 de 

Junho, com vista à realização de uma demonstração de produtos, mediante o pagamento da 

quantia de 1.250.00 € (mil duzentos e cinquenta euros) + IVA. .........................................................  

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

As deliberações supra transcritas sobre os assuntos agendados para a presente Reunião, foram 
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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 13 

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

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS:  ............................................................... 590.350 Euros e 26 Cêntimos 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS:  ................................................... 1.003.613 Euros e 77 Cêntimos 

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES:  ....................................................... 1.593.964 Euros e 03 Cêntimos 

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

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

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 

 

 

_______________________________________ 

JOAQUIM MANUEL SANTOS ALVES DE JESUS 

 

 

_________________________________ 

ANTÓNIO AUGUSTO MARQUES MOTA 

 

 

________________________________ 

LAURA SOFIA AIRES FERREIRA PIRES 

 

 

_________________________________ 

LEONTINA AZEVEDO DA SILVA NOVO 

 

 

_____________________________ 

MANUEL DE CAMPOS SILVESTRE 
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____________________________________ 

VÍTOR MANUEL SAMPAIO DE CARVALHO 

 

 

_____________________________ 

JOSÉ MIGUEL CARDOSO DUARTE 


