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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO DE 15 DE 

JUNHO DE 2009. ...............................................................................................................................  

DATA DA REUNIÃO: Quinze de Junho 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.  .........................................................................  

HORA DE INÍCIO DA REUNIÃO: Dez horas.  .......................................................................................  

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

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

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

PRESIDENTE DA CÂMARA: Relembrou que, após a renuncia ao Mandato, apresentada pelo ex-

Vereador Acácio Albuquerque, procedeu-se à convocação, aquando da realização da última 

Reunião de Câmara, do elemento seguinte da Lista de Candidatos do CDS/PP às últimas Eleições 

Autárquicas, o Sr. João Silvano, tendo o mesmo informado que, por razões de saúde estava 

impedido de tomar posse. .................................................................................................................  

Posteriormente, aquando da convocação para a presente reunião do Executivo Municipal, foi 

novamente convocado aquele elemento para que o mesmo tomasse posse como Vereador do 

Executivo Municipal, tendo este, apresentado por escrito, a sua renúncia ao Mandato. ....................  

Mais disse que, de imediato foi notificado o elemento seguinte da Lista de Candidatos do CDS/PP 

às últimas Eleições Autárquicas, o Sr. Vítor Sampaio, contudo, dado que este se encontrava ausente 

no estrangeiro não foi possível entregar a convocatória para a presente reunião, pelo que, o 

mesmo será convocado a fim de tomar posse como Vereador aquando da realização da próxima 

Reunião do Executivo Municipal. ........................................................................................................  

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

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-
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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 28 de Maio 

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

DELIBERAÇÃO: A Acta da Reunião de Câmara de 28 de Maio de 2009 foi aprovada por 

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

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

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

VEREADOR MANUEL SILVESTRE: Informou ter lido que o Município de Águeda tinha concorrido e 

tinha sido aprovado a comparticipação à respectiva Candidatura, destinada à requalificação do 

centro de Águeda. Neste sentido, colocou a questão, se não haveria a possibilidade de Oliveira do 

Bairro se ter igualmente candidatado a fim de conseguir uma comparticipação para a construção 

da futura Alameda da Cidade. ...........................................................................................................  

Lamentou que, para se proceder ao registo dos furos e dos poços os munícipes se tenham de 

deslocar a Aveiro ou a Coimbra, devendo ser criado um sistema que possibilitasse que os mesmos 

se dirigissem ou à Câmara Municipal ou às Juntas de Freguesia, a fim de ser mais fácil proceder a 

esse mesmo registo. ...........................................................................................................................  

Referiu que, apesar de ter sido convidado a estar presente na Feira Quinhentista, não pôde estar 

presente na mesma, dado que se encontrava a realizar testes ao coração, tendo no entanto sido 

informado que o mesmo decorreu muito bem, tendo os visitantes/participantes gostado do 

ambiente proporcionado. ..................................................................................................................  

Tendo em atenção que uma das fotografias que o premiado no Concurso de Fotografias 

apresentou, se reportava ao antigo “palacete” junto às instalações da “Cerâmica Rocha”, referiu 

ser da opinião que o mesmo devia ser incluído no património de Oliveira do Bairro, dado não existir 

no Concelho, nenhum outro com a qualidade interior que aquele apresentava. ................................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Afirmou que as últimas duas semanas tinham sido uma maratona em 

termos de eventos promovidos no Concelho, tendo as mesmas tido participações fora do comum. ..  

De todos os eventos realizados, realçou a Feira Quinhentista em Oiã, a Feira de Velharias no 

Troviscal, o Torneio de Futebol das Classes de Formação promovido pelo Oliveira do Bairro Sport 

Clube, a quinzena cultural, o encontro de ranchos e o Dia da Comunidade que decorreu na Palhaça 

e ainda o evento canino que decorreu no “Espaço Inovação”, o passeio cicloturístico e o passeio 

equestre que se realizaram na Mamarrosa, o Torneio de Futebol das Camadas de Formação em 
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Bustos que envolve a participação de cerca de 600 jovens e que se prolongará até ao dia 27 de 

Junho. Lamentou a ausência dos principais responsáveis políticos do Concelho nestes eventos, 

contudo, estes, quando chega a hora para criticarem, criticam. .........................................................  

Relativamente ao evento canino, informou que Oliveira do Bairro se encontra em condições de 

realizar um evento internacional, e os próprios júris do Clube Português de Canicultura, tendo em 

atenção as infra-estruturas do espaço e o carinho que a Câmara Municipal deu aquele evento, 

manifestaram total disponibilidade e apoio à realização desse tipo de evento com características 

internacionais. ...................................................................................................................................  

Relembrou existirem diversas intervenções que foram transcritas para as actas das Reuniões de 

Câmara e da Assembleia Municipal, relativas à questão do património em Oliveira do Bairro, 

lamentando que aqueles que se deviam ter preocupado com a questão do património na altura, 

não se tenham efectivamente preocupado, uma vez que foi proposto ao anterior Executivo 

Municipal aquando das negociações para aquisição da antiga fábrica da Cerâmica Rocha, a 

aquisição do edifício contíguo. ...........................................................................................................  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Informou que apesar de ter confirmado a sua presença na Feira 

Quinhentista, não pôde estar presente na mesma por razões de ordem familiar, lamentando não 

ter sido possível a sua participação ao contrário do que tem sido habitual ano após ano. ..................  

Referiu ser agradável observar que ainda existem jovens que alertam para alguns problemas que 

subsistem e que muitas das vezes escapam ao olhar dos adultos, aproveitando para dar os 

parabéns ao vencedor do concurso de fotografia, considerando que, apesar da pouca adesão, este 

concurso se deve continuar a realizar-se. ...........................................................................................  

VEREADOR MANUEL SILVESTRE: Lançou o desafio de se promover um concurso junto dos mais 

jovens, cujo tema fosse “O que faz falta em Oliveira do Bairro” e que poderia complementar as 

iniciativas que a ANOB tem tido. Assim poder-se-ia começar a preparar o futuro dos mais novos. ....  

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Relativamente à questão levantada sobre o registo dos poços, 

informou que a Câmara Municipal tinha tomado a iniciativa de solicitar uma reunião com técnicos 

da Administração da Região Hidrográfica (ARH), para, em conjunto, se poder analisar a melhor 

forma de ajudar os munícipes nesses mesmos registos, dado que estes teriam de ser efectuados em 

Aveiro ou em Coimbra e muitas das vezes tinham de se deslocar mais do que uma vez àqueles 

serviços, dado que tinham de levar consigo a localização do poço georreferenciada. ........................  

Tendo em atenção esse facto, a Câmara Municipal estabeleceu uma parceria com a ARH e que já 

foi comunicada a todas as Juntas de Freguesia, e todas as terças-feiras os funcionários do Gabinete 

SIG estarão disponíveis para atender os munícipes sobre aquele assunto. Assim evita-se que estes se 
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desloquem a Coimbra, bastando trazer consigo o bilhete de identidade, o cartão de contribuinte e 

o número da matriz do prédio e saber localizar o local no mapa e depois, todo o serviço, incluindo 

o preenchimento do requerimento é efectuado pelos serviços. Posteriormente, os requerimentos 

são remetidos semanalmente para a ARH. .........................................................................................  

Mais informou que na última terça-feira a adesão dos munícipes superou as expectativas 

inicialmente previstas. ........................................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Começou por felicitar a Vila de Oiã pelos vinte anos de elevação à 

categoria de Vila, daí que, no mês em curso estejam previstas bastantes actividades naquela 

freguesia, relembrando que a apresentação das Marchas Populares que decorreu em Águas Boas e 

Feira Quinhentista, que decorreu em Oiã no último fim de semana, tendo sido um evento que teve 

a adesão de muito público. ................................................................................................................  

Apelou a todos aqueles que tenham responsabilidades políticas para que participem mais nos 

eventos promovidos nas diferentes freguesias do Concelho, pois é importante para os munícipes a 

presença dos responsáveis políticos do Concelho. ..............................................................................  

Informou que no dia de ontem ocorreu, lamentavelmente, mais um acidente no cruzamento de 

Perrães que originou uma vítima mortal e vários feridos graves. Informou que o Executivo Municipal 

tudo tem feito no sentido de ser construída uma rotunda naquele local a fim de solucionar o 

problema e mais uma vez irá pressionar as Estradas de Portugal, juntando cópia da notícia 

publicada no “Jornal de Notícias” referente ao acidente, uma vez que é apanágio do Governo 

publicitar os investimentos que efectua no sentido de diminuir a sinistralidade e no local em apreço 

o investimento nem é muito significativo, beneficiando muita gente e sobretudo a segurança 

rodoviária. ..........................................................................................................................................  

Em relação ao apoio que Águeda obteve por parte de uma candidatura, para recuperação da sua 

zona central, esclareceu que o regulamento que contemplou Águeda, estabelecia quem se poderia 

candidatar e tendo em atenção a dimensão da Cidade de Oliveira do Bairro e embora esta esteja a 

crescer a uma velocidade superior à média, não possui ainda a dimensão nem a população que 

Águeda possui. ..................................................................................................................................  

No que diz respeito à Alameda, informou que Oliveira do Bairro se tinha candidatado a um 

programa cujo montante máximo de apoio seria de cerca de um milhão e quinhentos mil euros, 

tendo havido posteriormente uma informação por parte da Comissão de Coordenação que 

deveriam ser apresentadas algumas melhorias, podendo assim aproveitar a abertura de uma 

segunda Candidatura, o que foi já levado a efeito, muito embora o máximo de comparticipação 

seja de um milhão de euros. ..............................................................................................................  
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Deu um especial ênfase à realização do evento do “Dia Mundial da Criança”, que, apesar das 

condições atmosféricas adversas, contou com a presença de mais de dez mil pessoas, pelo que deu 

os parabéns a todos aqueles que participaram na realização e organização daquele evento. .............  

VEREADORA LAURA PIRES: Aproveitou para abordar o tema da elevada abstenção ocorrida nas 

Eleições para o Parlamento Europeu, dizendo que a população não tem conhecimento que a União 

Europeia comparticipa muitos dos projectos que têm sido desenvolvidos e apoiados no Concelho. 

No passado a implementação da Rede de Água e de Esgotos obteve uma comparticipação que 

rondou os 75%, a criação do “Espaço Internet” foi comparticipada a 100% e actualmente as IPSS’s 

têm sido também apoiadas.  ..............................................................................................................  

Considerou, que nada justifica o afastamento da população face às questões europeias e neste 

caso em concreto não pode ser acusada de defender este ou aquele partido, é uma questão que é 

transversal a todo o universo político e deve fazer pensar os diferentes responsáveis políticos. ..........  

Relembrou que o alheamento da população não se prende somente a este nível, relembrando que 

o concurso de fotografia, apesar de ter sido amplamente divulgado nomeadamente junto das 

Escolas do Concelho obteve também uma fraca adesão, o que significa que este alheamento se 

manifesta essencialmente por parte dos mais jovens e isso é bastante preocupante.  ........................  

Considerou que, se por um lado os políticos têm de mudar, por outro lado, também a população 

tem de mudar e o voto é uma forma de expressão, independentemente se vota no partido “A” ou 

“B”, se vota “branco” ou “nulo”. .....................................................................................................  

VEREADOR MANUEL SILVESTRE: Referiu que se deve pensar numa forma de motivar a população, 

dado que deve haver alguma razão que leva a que as pessoas deixem de aderir a determinadas 

iniciativas. Do seu ponto de vista existe uma grande desmotivação e tem de se encontrar a razão de 

ser dessa mesma desmotivação. .........................................................................................................  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Referiu que os jovens, muitas das vezes, não sabem para que lado 

se devem virar e muitos deles entendem que as questões que se prendem com a gestão e 

organização devem ser somente tratadas por quem se encontra à frente das mesmas, 

interessando-se antes por outro tipo de actividades, o que poderá querer transparecer algum 

comodismo e individualismo. Muitas das vezes, os jovens não se sentem suficientemente motivados 

para participarem na vida cívica da sua comunidade. .........................................................................  

Mais disse que as novas tecnologias fazem com que os jovens se ocupem com actividades ligadas a 

essa mesma área e não naquilo que os rodeia enquanto comunidade. Isto é algo que tem de ser 

invertido porque o futuro pertence aos jovens, pelo que esta situação deve fazer pensar todos 

aqueles que presentemente têm responsabilidades. ...........................................................................  
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PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que um grupo de utentes do Posto Médico do Troviscal 

resolveu levar a efeito uma manifestação no último Sábado, tendo no seu caso, comparecido nessa 

mesma manifestação, porque nestes casos em concreto e pondo de parte o partido de cada um, 

entende que devem estar do mesmo lado e neste caso têm sido feitas diversas promessas, sendo 

que, na última sexta-feira foi recebida uma comunicação, a informar que havia uns erros de 

projecto derivado dos lixos hospitalares e que os mesmos iriam ser corrigidos, pelo que as obras 

iriam ser levadas a concurso no último trimestre do corrente ano. .....................................................  

A propósito da abstenção, referiu não ser desejável que mais de 60% da população seja indiferente 

ou deixe aos outros, o direito de escolher quem os representa e votar é um dever cívico, referindo 

que nunca se cansará de fazer apelo a que se vá votar, relembrando que muitas vezes as pessoas 

que mais criticam são aquelas que depois não exercem o seu direito de voto. ...................................  

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

PONTO 3 - OFÍCIO DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE AVEIRO/BAIXO VOUGA - 

PARCERIA ENTRE O ESTADO E OS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE AVEIRO PARA A GESTÃO DAS 

REDES EM BAIXA DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO. ......................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que a parceria que iam discutir, é uma parceria devidamente 

analisada e acompanhada ao longo de vários anos e é uma parceria que surge nesta altura porque 

o Governo publicou em 09 de Abril o Decreto-Lei 90/2009 que permite que esta parceria seja o 

caminho a seguir. Salientou que todos os investimentos levados a efeito pela Câmara Municipal 

durante o actual mandato não tiveram qualquer apoio do QREN, já que os regulamentos ditavam 

que, para obterem acesso aos fundos do QREN para este efeito, só se os candidatos fossem 

entidades inter-municipais.  ...............................................................................................................  

Informou que na reunião realizada a 5 de Junho, com vista a uma prestação de esclarecimentos 

acerca deste assunto mais detalhada, reunião esta para o qual todos os vereadores e membros das 

Assembleias Municipais dos dez Municípios foram convidados. Do Município de Oliveira do Bairro, 

estiveram apenas presentes, além do Presidente de Câmara, o Vice-Presidente da Câmara, os 

Presidentes das Juntas de Freguesia de Oiã e Troviscal, e dois membros da Assembleia Municipal: 

Carlos Ferreira e a Gladys del Carmen. Lamentou assim, não terem estado presentes mais pessoas 

de Oliveira do Bairro, pois foi uma sessão com o objectivo de informar de todos os passos já dados, 

dos fins e dos prós e dos contras desta iniciativa.  ..............................................................................  

Referiu que a primeira nota que daria acerca deste assunto é para si a mais importante e prende-se 

com o facto da Câmara Municipal estar integrada com os outros Municípios na Região de 

Aveiro/Baixo Vouga, na SIMRIA (onde apenas Anadia não faz parte) e alguns Municípios nas Águas 
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do Carvoeiro. Disse que gradualmente, por forma de economias de escala e de uma gestão 

efectuada ao encontro das regras governamentais existirá uma harmonização de procedimentos, 

de taxas e tarifas, de tratamento das informações e de investimentos.  .............................................  

Mencionou que Anadia não quis estar presente na SIMRIA e que existem Municípios com graus de 

cobertura e de investimento diferentes na água e saneamento: Municípios com muito investimento 

por efectuar e que, se não for desta forma, dificilmente o conseguem concretizar, outros 

Municípios já com pouco investimento para realizar e outros ainda que praticamente já não têm 

investimentos para fazer.  ..................................................................................................................  

Referiu que um parâmetro a ter em conta é o número de munícipes, de fogos e de ligações 

existentes de cada Concelho tendo em conta a dimensão de cada um.  ............................................  

Informou que o Conselho Executivo da Região de Aveiro solicitou à Deloitte desde 2006, que 

efectuasse estudos, que preparasse elementos, que discutisse, e que fosse parceiro com o AdP o 

que foi feito. Disse que é uma entidade idónea e credível.  ................................................................  

Referiu que numa primeira fase será necessário deliberar, em Reunião de Câmara, a adesão a esta 

parceria e seguidamente em Assembleia Municipal e ainda futuramente a aprovação da minuta dos 

estatutos e o contrato de gestão. ......................................................................................................  

Explicou que nesta parceria os dez Municípios terão 49% da nova sociedade e o Estado 51%, até 

porque o Estado, perante a banca tem poder para arranjar financiamento já que convoca uma 

Reunião do Conselho de Ministros, dá autorização e a situação fica resolvida, o que não acontece 

com os Municípios, que não teriam capacidade para o fazer.  ...........................................................  

Explicou que a proposta de parceria pressupõe uma retribuição, a cada município, consoante os 

parâmetros já referidos, e será realizada consoante o calendário existente, pressupõe, nos estudos e 

projecções, dividendos aos Municípios e prevê que, no caso de Oliveira do Bairro onde toda a água 

consumida é captada no próprio Concelho, a entidade que passará a gerir a água pague ao 

município essa mesma água ao preço de 0,28 abatido de 0,13 por m³ que é o custo estimado de 

exploração, ou seja, pagam o diferencial. Salientou também que esta entidade assumirá a factura 

da SIMRIA, mas também cobrará as devidas taxas.  ...........................................................................  

Outro pressuposto é que todos os trabalhadores da Câmara afectos ao sector das águas e 

saneamento seja requisitado para nova entidade, não percam nem os direitos nem o vínculo ao 

Município.  .........................................................................................................................................  

Referiu que os projectos em curso, como por exemplo a expansão do saneamento em Bustos, 

continuarão o seu curso normal e quando a decisão da parceria for tomada, a responsabilidade da 

conclusão dos trabalhos passará para a nova entidade, que garantirá também novos investimentos 
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nos vários Concelhos e investimentos de substituição para os quais existe uma verba significativa. 

Explicou que, no caso de Oliveira do Bairro, no que diz respeito aos investimentos que já foram 

efectuados e regularizados pela Câmara Municipal sem qualquer apoio serão, segundo as regras do 

QREN, enquadrados numa candidatura a apresentar e existindo a aprovação da nova entidade, a 

comparticipação desses investimentos retorna à autarquia, obviamente existindo um acerto do 

tarifário.  ............................................................................................................................................  

Recordou que o actual executivo, conscientemente, efectuou a última actualização tarifária em 

Maio de 2006 e apesar de terem vindo a sofrer anualmente os aumentos, muito expressivos, das 

facturas da SIMRIA, ERSUC e SUMA, não voltaram a actualizar aquele tarifário.  ...............................  

Disse que se a Câmara Municipal integrar a parceria dos Municípios da Região de Aveiro será 

obrigada a cumprir o conjunto de situações referidas e a sua proposta vai nesse sentido, caso não 

venha a integrar terá que, obrigatoriamente, efectuar uma actualização tarifária.  ............................  

VEREADOR MANUEL SILVESTRE: Verificou existirem Concelhos com uma cobertura muito pequena, 

verificou também que a Câmara de Oliveira do Bairro está muito próxima dos objectivos 

apresentados enquanto existem outros Concelhos, como Ovar, que estão muito distante desses 

objectivos sendo que prevêem superar a situação em cinco anos.  ....................................................  

Disse ser da opinião que se deve aderir a esta parceria. Sobre a SIMRIA disse que até ao presente se 

tem verificado que é um mau negócio e não sabe até que ponto a negociação da participação com 

esta entidade poderia ter sido diferente. ............................................................................................  

Referiu que concorda com a uniformização daquele grupo de Concelhos até porque a tendência 

natural é que a água seja cada vez mais cara e portanto a não adesão a esta parceria não seria, de 

todo, a melhor opção. Disse que espera que não aconteça o mesmo que aconteceu com a SIMRIA.   

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que não existem duas negociações iguais e que existem pessoas 

envolvidas nestas negociações que estiveram também envolvidas nas negociações com a SIMRIA, 

que são unânimes em dizer que neste momento existe uma maior flexibilidade do que existia 

anteriormente, hoje não se fala de caudais mínimos.  ........................................................................  

Referiu que quando falou nos cinco anos para a harmonização das taxas de água e saneamento, 

falou em termos médios, pois existirão vários escalões adequados às práticas correntes.  ..................  

Informou que quando entrar em vigor, a Câmara Municipal pode, segundo os regulamentos 

aprovados, patrocinar apoio a famílias com carência económica. ......................................................  

VEREADOR MANUEL SILVESTRE: Recordou que Anadia lança os esgotos para Oliveira do Bairro e 

não acha bem essa situação.  .............................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Explicou que a lei não obrigava a que fosse feita a participação e que 
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não demorará muito para que o Concelho de Anadia adira a uma daquelas situações.  ....................  

VEREADORA LAURA PIRES: Disse que inicialmente era contra aquela iniciativa pois aquilo que lhes 

era apresentado não era satisfatório. Só quando os valores começaram a demonstrar os 

investimentos efectuados no Município, a efectuar as contrapartidas necessárias, as questões com 

os trabalhadores da Câmara do sector das águas, ou seja, quando tudo começou a ser assegurado 

de uma outra forma, é que equacionaram participar naquela parceria.  ............................................  

Salientou que não se está a falar de privatização mas de um património que continua a ser do 

Município e que serão pagos por isso, pela água do Município que é captada. Outra questão 

importante prendia-se com os trabalhadores, pois esta parceria poderia criar um foco de 

instabilidade e insegurança. Realçou que esta questão foi acautelada e que os trabalhadores só 

passarão para a nova entidade se o pretenderem fazer, o que é extremamente importante. Outra 

questão são os custos, pois do ponto de vista eleitoralista seria um mau ano para tomar esta 

decisão ou caso não se aprovasse a parceria, efectuar uma subida de tarifário, mas o este executivo 

não se comporta dessa forma e é inevitável que isto aconteça.  .........................................................  

Informou que é necessário entender que a água custa muito dinheiro ao município e que é 

indispensável poupá-la. É imprescindível ter a sensibilidade para o fazer nas questões práticas do 

dia a dia. Mais disse que o preço que se pagar por este bem essencial pode funcionar como um 

alerta, que não pode haver uma penalização à população, mas também não pode haver uma falsa 

noção de quanto custa aquele bem. Portanto, independentemente da parceria, teriam que ajustar, 

progressivamente, o tarifário ao custo real. .......................................................................................  

Referiu que o Município de Oliveira do Bairro tem efectuado bastantes estudos a este respeito e 

que consegue fazer bem a gestão do que existe. Deu uma palavra de reconhecimento ao sector das 

águas, pois se têm a cotação que têm neste estudo, muito se deve a este sector.  ............................  

Disse acreditar que a Deloitte é uma entidade absolutamente credível, uma parceira séria. 

Acrescentou que o Município tem pessoas muito competentes para estarem atentas e contestarem 

algo que surja que não esteja de acordo com o acordado e com o pretendido. Assim como 

aconteceu com a SIMRIA que sabem perfeitamente onde está o problema.  .....................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que o pressuposto de qualidade da água e qualidade do serviço 

está regulado e está a ser apadrinhado pelo Ministro do Ambiente. Salientou também que 

enquanto parceiros nesta parceria tudo farão para apresentar as candidaturas ao QREN, no âmbito 

das águas e saneamento, até ao prazo estabelecido pelo Governo.  ..................................................  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Referiu que os assuntos da CIRA têm vindo sempre em cima do 

tempo já assim foi aquando da sua constituição e agora sobre este assunto que exige estudo e 
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ponderação está a acontecer o mesmo e que tudo já foi previamente determinado. Disse não estar 

em causa a subida do custo da água, mas depende da forma como vai ser feito que não está 

correcto. Além disso a decisão que todos os Presidentes de Câmara tomaram ao implementar este 

novo modelo de gestão de redes de água foi assente num estudo levado a efeito pela Deloitte, e a 

própria entidade refere que sem consultar profissionais qualificados não se deve tomar qualquer 

decisão logo após o estudo. Disse não saber se esta consulta foi efectuada ou não.  .........................  

Sobre o estudo apresentado para o Concelho de Oliveira do Bairro, entende que não há evidências, 

num futuro próximo, de vantagens decorrentes dessa integração, a começar pelo aumento da taxa 

média da água que é elevada e num curto período de tempo, referiu não saber como foi obtida 

essa média, referiu também que não existe um estudo comparativo com a situação actual, como 

será feita a gradação ao longo dos cinco anos, o que é que, efectivamente, cada cidadão vai pagar 

e quais são os escalões existentes. Estas situações não estão expressas e no seu entender quando se 

toma uma decisão daquelas os números deverão estar muito certos e claros para que a população 

possa ficar devidamente esclarecida e saber se é ou não inevitável a adesão. O que se sabe neste 

momento é que o custo da água assim como o custo do saneamento para o munícipe vai 

aumentar.  .........................................................................................................................................  

Questionou onde está a função social da Câmara, até porque existem meses, onde é cortada a 

água a muitas famílias com dificuldades económicas, por falta de pagamento. Questionou o que 

farão com estas famílias depois do aumento do custo da água..........................................................  

Mencionou que não existe benefício imediato nesta adesão porque se actualmente existem locais 

que não têm cobertura da rede de águas, posteriormente ficarão em situação idêntica.  ..................  

Considera que o Concelho está bem equipado e tem bons técnicos, e que tem a capacidade para 

continuar a fazer a gestão das suas próprias águas. Mais disse que a actual proximidade que existe 

entre técnicos camarários e população deixará de existir.  .................................................................  

Referiu também que apesar de já terem falado na questão dos trabalhadores a sua situação não 

está expressa no papel, pois tal como foi dito, a entidade não precisará de todos os trabalhadores. 

Questionou o que acontecerá com os funcionários que não forem destacados para ocupar algum 

posto na nova empresa.  ....................................................................................................................  

Concluiu dizendo que neste momento não se deveria aderir a este sistema pois ainda existem 

muitas situações concretas por definir, sabe que vão pagar mais, mas não sabe quanto, nem 

quando. O único benefício desta parceria, serão os milhões que virão para os cofres da Câmara 

Municipal num curto prazo de tempo que poderão fazer face a algumas dívidas que possa existir.  ..  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Disse que os Municípios entenderam há vários anos, solicitar a uma 
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entidade externa, como a Deloitte, um levantamento e que na altura a perspectiva seria 

concessionar ou ir ao mercado. Salientou que as regras mudam, em relação aos financiamentos, à 

banca e à disponibilidade de crédito e que se fosse há alguns meses essa concessão seria da 

Câmara Municipal de Oliveira do Bairro. Recordou que é necessário investir muitos milhões de 

euros num período muito curto.  .......................................................................................................  

Referiu desde o estudo efectuado, fruto de muitas diligências o Estado Central surgiu como 

interessado, via AdP, ou seja, tornou-se uma via negociável, o Município será parceiro e não com 

uma entidade privada, terão um administrador que representará os Municípios no Concelho de 

Administração, o Estado também e posteriormente, ambos, elegerão um terceiro. ...........................  

Salientou que conhece e preocupa-se com as dificuldades das famílias do Concelho e por isso não 

fez actualizações nos tarifários nos últimos anos mas será forçado a fazê-lo. Será num período de 

cinco anos, conforme estabelece o PEAASAR, existem escalões, para que penalize quem mais 

consome e não o faça para quem mais poupa este bem e é com base nestes escalões que é 

calculada a taxa média. Referiu que a Câmara Municipal, no âmbito da área social, pode e deve 

regulamentar esta matéria.  ...............................................................................................................  

Explicou que todos os estudos foram efectuados, que não aceita a crítica relativa ao tempo, porque 

se for a falar disso todos os dias o Governo transfere a pressão para a Câmara Municipal com o 

estabelecimento de datas e prazos. Recordou que todos os vereadores foram convidados a estarem 

presentes na reunião de 5 de Junho com vista ao esclarecimento desta parceria e deste estudo e só 

não esteve presente quem não quis.  .................................................................................................  

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu estar a favor daquela adesão e não tem nada a opor, tem 

somente duas preocupações nos investimentos previstos relativos aos fundos do QREN destinados 

ao saneamento para a Alameda e para a Rua S. Sebastião. Outra dúvida que possui tem, prende-se 

com as taxas de cobertura do saneamento, previstas para o Concelho de Oliveira do Bairro até 

2020, que diminuem enquanto que nos outros Concelhos aumentam.  ............................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que todos investimentos, mais ou menos explícitos que estão 

em curso tem expressão naquele estudo tais como todos os investimentos efectuados desde 2007. 

Explicou que aquele estudo aponta para taxas finais médias de cobertura e que estas dependem 

das médias parciais de cada Concelho e antes disso existem uma série de parâmetros, como 

população, evolução, número de fogos e número de ligações. Se a perspectiva é o aumento da 

população e o saneamento está já estipulado, estando acima dos patamares mínimos exigidos pela 

comunidade, pode acontecer a diminuição das taxas de cobertura.  ..................................................  

VEREADORA LAURA PIRES: Disse sentir-se na obrigação de responder à questão levantada pela 
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vereadora Leontina no que diz respeito à função social da Câmara Municipal e começou por dizer 

que relativamente à água e ao saneamento o anterior executivo deixou um regulamento que não 

permite esse apoio às famílias carenciadas e portanto devolve a pergunta, questionando onde 

estava a função social da Câmara naquele momento. .......................................................................  

Explicou que, teriam que alterar o regulamento, o que nesta parceria já está previsto, a fim de a 

Câmara poder comparticipar no apoio a famílias carenciadas. ...........................................................  

Esclareceu que a função político-social desta Câmara está actualmente bem visível com medidas 

que tomou, designadamente as bolsas de estudo que passaram de 150,00 € (cento e cinquenta 

euros) para 423,00 € (quatrocentos e vinte e três euros).  .................................................................  

VEREADORA LEONTINA NOVO: referiu que tinha questionado qual a função social da Câmara 

quanto à questão da água que se encontra em discussão e não quanto ao resto. E que o 

regulamento podia não permitir mas resolviam as questões pontuais  ...............................................  

VEREADORA LAURA PIRES: Frisou que se resolviam pontualmente as questões, contra o 

regulamento, era irregular e ilegal. Questionou se esses apoios foram a Reunião de Câmara e a 

Assembleia Municipal.  ......................................................................................................................  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Respondeu que não e embora pudesse ser irregular, resolviam os 

problemas da população.  ..................................................................................................................  

VEREADOR MANUEL SILVESTRE: Relembrou que estão ali para resolver os problemas que surgem e 

não para falar nos problemas passados.  ............................................................................................  

Disse que leu no jornal, sobre a taxa de cobertura, que os objectivos públicos dizem que ao fim dos 

primeiros dez anos, será garantido o abastecimento de água a 98,5% da população, prevendo-se a 

taxa de cobertura a nível de saneamento na ordem dos 92,5% do território, contudo, em Oliveira 

do Bairro prevê-se 88% o que poderá ser um lapso. ..........................................................................  

Referiu que o que está em causa nesta parceria não é o facto daquela empresa comprar a água 

produzida no nosso Concelho, mas sim o preço a que a vão pagar. ..................................................  

Salientou que no futuro existirão duas redes de água para cada população, uma tratada 

eventualmente muito mais cara e uma segunda rede reciclada para ser utilizada em agricultura e 

em regas por exemplo.  .....................................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Relativamente ao preço da água referiu que, se há um conjunto vasto 

destes dez Municípios que estão também nas Águas do Carvoeiro que por sua vez garantem 

também o fornecimento de água, se os Municípios compram a água ao Carvoeiro a 0,28 € (vinte e 

oito cêntimos) é já uma base de experiência e de actualidade, sendo que inicialmente a AdP propôs 

um valor muito menor.  .....................................................................................................................  
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Informou ainda que ao contrário do que presentemente acontece, os consumos próprios irão 

começar a ser pagos.  ........................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por maioria, com 5 votos a favor e 1 voto contra da 

Vereadora Leontina Novo, o seguinte: ...............................................................................................  

1.º - Aprovar o Contrato de Parceria entre o Estado e os Municípios da Região de Aveiro, visando a 

implementação de um novo modelo de gestão das Redes em Baixa de Água e Saneamento Básico, 

ao abrigo do Decreto-Lei n.º 90/2009, de 9 de Abril. .........................................................................  

2.º - Remeter o processo à próxima Sessão de 26/06/2009 da Assembleia Municipal, para 

apreciação e votação do referido Contrato de Parceria entre o Estado e os Municípios da Região de 

Aveiro, com vista à implementação do referido novo modelo de gestão. ...........................................  

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

PONTO 4 - RELATÓRIO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO DA EMPREITADA DE “BENEFICIAÇÃO DE 

ARRUAMENTOS NO CONCELHO - 2009” - ADJUDICAÇÃO À FIRMA VITOR ALMEIDA & FILHOS, 

S.A. PELO VALOR DE 302.205,00 € + IVA. ........................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou ter havido uma redução significativa no valor de adjudicação 

em relação ao preço base do concurso, uma vez que este era de 400.000,00 € (quatrocentos mil 

euros). ...............................................................................................................................................  

Mais disse que rapidamente o empreiteiro irá avançar no terreno, dado haver alguns arruamentos 

que necessitam de uma intervenção o mais rapidamente possível. ....................................................  

VEREADOR MANUEL SILVESTRE: Questionou, se esta era uma verba que habitualmente se 

cabimentava anualmente para a beneficiação de arruamentos. .........................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que se poderia beneficiar os arruamentos de duas formas, ou 

com a colocação de um simples tapete, ou através da requalificação do arruamento, ou seja, com a 

implementação da rede de água e de saneamento e posterior repavimentação. ................................  

Esclareceu que a beneficiação nada tem a ver com o facto de ser um ano de eleições, mas antes 

pelo facto de os arruamentos em questão necessitarem de intervenção. ...........................................  

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

1.º - Aprovar o Relatório Final; ...........................................................................................................  

2.º - Proceder à adjudicação da empreitada “Beneficiação de Arruamentos no Concelho – 2009” 

ao concorrente “Vítor Almeida & Filhos, S.A.” pelo valor de 302.205,00 € (trezentos e dois mil 

duzentos e cinco euros) acrescido de IVA à taxa legal em vigor, e nas demais condições do Caderno 

de Encargos, Programa de Procedimento e respectivas peças de concurso.........................................  

 ..........................................................................................................................................................  
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PONTO 5 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELA DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS - APROVAÇÃO DA 1.ª 

REVISÃO DE PREÇOS PROVISÓRIA NA EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO DA RUA DE S. 

SEBASTIÃO - OLIVEIRA DO BAIRRO”, NO MONTANTE DE 2.925,60 € + IVA. ....................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a 1.ª Revisão de Preços 

Provisória da Empreitada de “Requalificação da Rua de S. Sebastião - Oliveira do Bairro” adjudicado 

à firma Vítor Almeida & Filhos, S.A., no valor de 2.925,60 € (dois mil novecentos e vinte e cinco 

euros e sessenta cêntimos) acrescido de IVA, à taxa legal em vigor.  ..................................................  

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

PONTO 6 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELA DIRECTORA DE PROJECTO, ENG.ª PATRÍCIA CUNHA - 

APROVAÇÃO DA 2.ª REVISÃO DE PREÇOS PROVISÓRIA NA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DA 

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

BAIRRO”, NO MONTANTE DE 18.658,82 € + IVA. .............................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a 2.ª Revisão de Preços 

Provisória da Empreitada de “Construção da Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Educação Pré-

Escolar de Oliveira do Bairro” adjudicado à firma Encobarra - Engenharia e Construções, S.A., no 

valor de 18.658,82 € (dezoito mil, seiscentos e cinquenta e oito euros e oitenta e dois cêntimos) 

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

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

PONTO 7 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELA DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS - TRABALHOS A MAIS 

A PREÇOS CONTRATUAIS NA EMPREITADA DE “NOVA ALAMEDA DA CIDADE: TRATAMENTO 

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

4.275,00 € + IVA - APROVAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO. ..........................................................  

VEREADOR MANUEL SILVESTRE: Referiu ter ficado com a ideia, aquando da apresentação do 

projecto, que se iria tentar uniformizar o visual ao longo da Alameda, verificou contudo que, junto 

à Capela do Sr. dos Aflitos, numa das habitações o muro foi revestido com um mosaico de gosto 

discutível e que contrasta com o que está ao lado. ............................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que o projecto da Alameda nada tem a ver com a reconstrução 

de muros dos diferentes proprietários confinantes com a Alameda, ou seja, o muro foi reconstruído 

pela Autarquia, no entanto o revestimento foi feito às custas do referido proprietário e a Câmara 

Municipal não podia impedir o mesmo de o levar a efeito. ................................................................  

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

1.º - Aprovar os Trabalhos a Mais a Preços Contratuais na Empreitada de “Nova Alameda da 

Cidade: Tratamento Urbano: Execução de Muros de Vedação em Várias Parcelas” adjudicado à 
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firma Construtora Paulista, Lda. no valor de 4.275,00 € (quatro mil duzentos e setenta e cinco 

euros) acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ...................................................................................  

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

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

PONTO 8 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO GABINETE DE APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES – 

APROVAÇÃO DE APOIOS A ASSOCIAÇÕES PRESENTES NO DESFILE DE MARCHAS 

POPULARES/2009 NO MONTANTE TOTAL DE 15.000,00 €. ...............................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar os apoios às Associações 

presentes no desfile das Marchas Populares/2009, nos termos da Informação prestada pelo 

Coordenador do Gabinete de Apoio às Associações. .........................................................................  

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

PONTO 9 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELA DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E FAMÍLIA - PEDIDO DE 

CEDÊNCIA DE ESPAÇO POR PARTE DA CONFERÊNCIA DE S. MIGUEL DE OLIVEIRA DO BAIRRO DA 

SOCIEDADE DE S. VICENTE DE PAULO...............................................................................................  

Por se declarar impedido, o Vereador Manuel Silvestre, nos termos e ao abrigo do n.º 4 do art.º 

24.º do Código do Procedimento Administrativo, não participou na discussão nem na votação do 

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

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

VEREADORA LAURA PIRES: Informou que esta entidade tinha solicitado um espaço no edifício da 

Escola Primária de Oliveira do Bairro, mas aquele edifício somente estará disponível em Setembro, 

pelo que, em alternativa, se optou por disponibilizar uma das salas que foram desocupadas pela 

ACIB no edifício do Mercado Municipal. ............................................................................................  

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

celebrar entre o Município de Oliveira do Bairro e a Conferência de São Miguel de Oliveira do Bairro 

da Sociedade São Vicente de Paulo, com vista à cedência de uma sala no edifício do Mercado 

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

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

PONTO 10 - OFÍCIO DA EB1/JI DE VILA VERDE, A SOLICITAR A CEDÊNCIA DO AUDITÓRIO DO 

ESPAÇO INOVAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE FINALISTAS NO DIA 06/07/2009. .................  

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

Auditório do “Espaço Inovação” à EB1/JI de Vila Verde no dia 06 de Julho de 2009 para a 

realização da Festa de Finalistas. ........................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  
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PONTO 11 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 1 DA EMPREITADA DE “DEMOLIÇÃO DAS ANTIGAS 

INSTALAÇÕES DA SERRAÇÃO DE VILA VERDE”, NO VALOR DE 24.000,00 € + IVA – FIRMA 

CIPRIANO PEREIRA DE CARVALHO & FILHOS, LDA.. ..........................................................................  

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

24.000,00 € (vinte e quatro mil euros) acrescido de IVA, à taxa legal em vigor. .................................  

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

PONTO 12 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 1 DA EMPREITADA DE “REDE DE SANEAMENTO E ÁGUAS 

PLUVIAIS NA ZONA DO TRIBUNAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO”, NO VALOR DE 12.500,00 € + IVA – 

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

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

12.500,00 € (doze mil e quinhentos euros) acrescido de IVA, à taxa legal em vigor. ..........................  

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

PONTO 13 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 6 DA EMPREITADA DE “NOVA ALAMEDA DA CIDADE: 

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

VALOR DE 19.854,18 € + IVA – FIRMA CONSTRUTORA PAULISTA, LDA. ..........................................  

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

19.854,18 € (dezanove mil oitocentos e cinquenta e quatro euros e dezoito cêntimos) acrescido de 

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

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

PONTO 14 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 6 (TRABALHOS A MAIS) DA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO 

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

BAIRRO”, NO VALOR DE 206.809,93 € + IVA – FIRMA ENCOBARRA - ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES, S.A.. ........................................................................................................................  

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

206.809,93 € (duzentos e seis mil oitocentos e nove euros e noventa e três cêntimos) acrescido de 

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

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

PONTO 15 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 8 (TRABALHOS A MAIS) DA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO 

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

BAIRRO”, NO VALOR DE 18.038,63 € + IVA – FIRMA ENCOBARRA - ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES, S.A.. ........................................................................................................................  

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

18.038,63 € (dezoito mil trinta e oito euros e sessenta e três cêntimos) acrescido de IVA, à taxa 
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legal em vigor. ...................................................................................................................................  

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

PONTO 16 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 14 (TRABALHOS A MAIS) DA EMPREITADA DE 

“CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO E BIBLIOTECA”, NO VALOR DE 55.979,27 € + IVA – FIRMA VIDAL 

PEREIRA & GOMES, LDA. ...................................................................................................................  

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

55.979,27 € (cinquenta e cinco mil novecentos e setenta e nove euros e vinte e sete cêntimos) 

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

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

PONTO 17 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 14 (TRABALHOS A MAIS) DA EMPREITADA DE 

“CONSTRUÇÃO DA JUNTA DE FREGUESIA DE OIÃ”, NO VALOR DE 70.704,95 € + IVA – FIRMA 

VIDAL PEREIRA & GOMES, LDA. ........................................................................................................  

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

70.704,95 € (setenta mil setecentos e quatro euros e noventa e cinco cêntimos) acrescido de IVA, à 

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

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

PONTO 18 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 2 DA EMPREITADA DE “PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA 

BUNHEIRA”, NO VALOR DE 25.661,05 € + IVA – FIRMA PAVIAZEMEIS - PAVIMENTAÇÕES DE 

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

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

25.661,05 € (vinte e cinco mil seiscentos e sessenta e um euros e cinco cêntimos) acrescido de IVA, 

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

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

PONTO 19 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 4 DA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO 1.º 

CICLO DO ENSINO BÁSICO E EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA PALHAÇA”, NO VALOR DE 

153.400,75 € + IVA – FIRMA LICINIO RAMOS, LDA. ..........................................................................  

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

153.400,75 € (cento e cinquenta e três mil quatrocentos euros e setenta e cinco cêntimos) 

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

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

PONTO 20 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 7 (TRABALHOS A MAIS) DA EMPREITADA DE “NOVA 

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

VÁRIAS PARCELAS”, NO VALOR DE 1.156,39 € + IVA – FIRMA CONSTRUTORA PAULISTA, LDA. .....  
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a despesa no valor de 

1.156,39 € (mil cento e cinquenta e seis euros e trinta e nove cêntimos) acrescido de IVA, à taxa 

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

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

PONTO 21 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 1 DA EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO DA RUA DE SÃO 

SEBASTIÃO - OLIVEIRA DO BAIRRO”, NO VALOR DE 1.937,50 € + IVA – FIRMA VÍTOR ALMEIDA & 

FILHOS, S.A.. ......................................................................................................................................  

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

1.937,50 € (mil novecentos e trinta e sete euros e cinquenta cêntimos) acrescido de IVA, à taxa 

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

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

PONTO 22 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 2 DA EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO DA RUA DE SÃO 

SEBASTIÃO - OLIVEIRA DO BAIRRO”, NO VALOR DE 16.105,84 € + IVA – FIRMA VÍTOR ALMEIDA & 

FILHOS, S.A.. ......................................................................................................................................  

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

16.105,84 € (dezasseis mil cento e cinco euros e oitenta e quatro cêntimos) acrescido de IVA, à 

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

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

PONTO 23 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 3 DA EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO DA RUA DE SÃO 

SEBASTIÃO - OLIVEIRA DO BAIRRO”, NO VALOR DE 19.842,28 € + IVA – FIRMA VÍTOR ALMEIDA & 

FILHOS, S.A.. ......................................................................................................................................  

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

19.842,28 € (dezanove mil oitocentos e quarenta e dois euros e vinte e oito cêntimos) acrescido de 

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

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

PONTO 24 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 4 DA EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO DA RUA DE SÃO 

SEBASTIÃO - OLIVEIRA DO BAIRRO”, NO VALOR DE 21.063,04 € + IVA – FIRMA VÍTOR ALMEIDA & 

FILHOS, S.A.. ......................................................................................................................................  

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

21.063,04 € (vinte e um mil sessenta e três euros e quatro cêntimos) acrescido de IVA, à taxa legal 

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

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

PONTO 25 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 5 DA EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO DA RUA DE SÃO 
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SEBASTIÃO - OLIVEIRA DO BAIRRO”, NO VALOR DE 20.031,85 € + IVA – FIRMA VÍTOR ALMEIDA & 

FILHOS, S.A.. ......................................................................................................................................  

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

20.031,85 € (vinte mil trinta e um euros e oitenta e cinco cêntimos) acrescido de IVA, à taxa legal 

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

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

PONTO 26 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 6 DA EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO DA RUA DE SÃO 

SEBASTIÃO - OLIVEIRA DO BAIRRO”, NO VALOR DE 3.975,94 € + IVA – FIRMA VÍTOR ALMEIDA & 

FILHOS, S.A.. ......................................................................................................................................  

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

3.975,94 € (três mil novecentos e setenta e cinco euros e noventa e quatro cêntimos) acrescido de 

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

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

PONTO 27 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 7 DA EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO DA RUA DE SÃO 

SEBASTIÃO - OLIVEIRA DO BAIRRO”, NO VALOR DE 22.208,91 € + IVA – FIRMA VÍTOR ALMEIDA & 

FILHOS, S.A.. ......................................................................................................................................  

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

22.208,91 € (vinte e dois mil duzentos e oito euros e noventa e um cêntimos) acrescido de IVA, à 

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

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

PONTO 28 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 10 DA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO 1.º 

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

218.051,95 € + IVA – FIRMA ENCOBARRA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A............................  

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

218.051,95 € (duzentos e dezoito mil cinquenta e um euros e noventa e cinco cêntimos) acrescido 

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

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

PONTO 29 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 11 (TRABALHOS A MAIS) DA EMPREITADA DE 

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

OLIVEIRA DO BAIRRO”, NO VALOR DE 129.329,12 € + IVA – FIRMA ENCOBARRA - ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES, S.A.. ........................................................................................................................  

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

129.329,12 € (cento e vinte e nove mil trezentos e vinte e nove euros e doze cêntimos) acrescido 
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de IVA, à taxa legal em vigor. ............................................................................................................  

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

PONTO 30 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 1 DA EMPREITADA DE “EXECUÇÃO DE REDES DE 

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

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

REDE DA SILVEIRA, JUNTO AO RIO LEVIRA”, NO VALOR DE 26.388,21 € + IVA – FIRMA 

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

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

26.388,21 € (vinte e seis mil trezentos e oitenta e oito euros e vinte e um cêntimos) acrescido de 

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

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

PONTO 31 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 1 DA EMPREITADA DE “SANEAMENTO BÁSICO NO 

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

RESIDUAIS/2009”, NO VALOR DE 29.190,65 € + IVA – FIRMA CONSTRUTORA PAULISTA, LDA.. ......  

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

29.190,65 € (vinte e nove mil cento e noventa euros e sessenta e cinco cêntimos) acrescido de IVA, 

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

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

PONTO 32 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 1 DA EMPREITADA DE “FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE 

CANALETES PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA MAMARROSA”, NO VALOR DE 3.238,50 

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

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

3.238,50 € (três mil duzentos e trinta e oito euros e cinquenta cêntimos) acrescido de IVA, à taxa 

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

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

PONTO 33 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 34 (REVISÃO DE PREÇOS) DA EMPREITADA DE “REDES DE 

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

10.821,54 € + IVA – FIRMA PEDRA & MAIA, LDA.. ...........................................................................  

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

10.821,54 € (dez mil oitocentos e vinte e um euros e cinquenta e quatro cêntimos) acrescido de 

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

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

PONTO 34 - INFORMAÇÃO TÉCNICA PRESTADA PELA ENG.ª TERESA COSTA - APROVAÇÃO DA 
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CONTA FINAL NA EMPREITADA DE “EXECUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA 

RUA DO REBOLO NA PALHAÇA, JUNTO AO DEPÓSITO ELEVADO DA MAMARROSA E JUNTO AO 

DEPÓSITO ELEVADO DE OIÃ. REMODELAÇÃO DE DESCARGA DE REDE DA SILVEIRA, JUNTO AO 

RIO LEVIRA”: .....................................................................................................................................  

EMPRESA ADJUDICATÁRIA: ............................................................. CONSTRUTORA PAULISTA, LDA. 

VALOR DA ADJUDICAÇÃO:  ................................................................................. 26.388,20 € + IVA 

TRABALHOS NORMAIS A PREÇOS CONTRATUAIS: ............................................... 26.388,20 € + IVA 

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

CUSTO TOTAL DA EMPREITADA:  ......................................................................... 26.388,20 € + IVA 

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

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

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

de Rede da Silveira, junto ao Rio Levira”. ...........................................................................................  

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

PONTO 35 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELO JÚRI DO CONCURSO PÚBLICO PARA A EXECUÇÃO 

DA EMPREITADA “BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NO CONCELHO 2009 - 2.ª FASE” - LISTA DE 

ERROS E OMISSÕES - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DATADO DE 

01/06/2009. .......................................................................................................................................  

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

da Câmara datado de 01/06/2009. ....................................................................................................  

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

PONTO 36 – ACTA DA HASTA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO DE 3 LOTES, SITOS NA ZONA 

INDUSTRIAL DE OIÃ, REALIZADA EM 3/06/2009 - PROCESSO Nº 2/2009 - PARA CONHECIMENTO. ..  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Procedeu à leitura da referida Acta, a qual se dá aqui por integralmente 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor da Acta da “Hasta Pública para 

Alienação de 3 Lotes, sitos na Zona Industrial de Oiã”. ......................................................................  

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

PONTO 37 – DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA - MARCAÇÃO DE NOVA DATA PARA 

ALIENAÇÃO POR MEIO DE HASTA PÚBLICA - PROCESSO Nº 2/2009 -  DE 3 LOTES, SITOS NA ZONA 

INDUSTRIAL DE OIÃ - PARA RATIFICAÇÃO. .......................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que após o encerramento da Hasta Pública compareceram 

algumas pessoas potencialmente interessadas, pelo que, constatado esse mesmo interesse, foi 
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aberta uma nova data para a Hasta Pública. ......................................................................................  

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

da Câmara datado de 03/06/2009. ....................................................................................................  

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

PONTO 38 - RELATÓRIO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO DA EMPREITADA DE “REABILITAÇÃO DA 

RUA DO DEPÓSITO DA ÁGUA EM BUSTOS” - ADJUDICAÇÃO À FIRMA VITOR ALMEIDA & FILHOS, 

S.A. PELO VALOR DE 387.595,91 € + IVA .........................................................................................  

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

1.º - Aprovar o Relatório Final; ...........................................................................................................  

2.º - Proceder à adjudicação da empreitada “Reabilitação da Rua do Depósito da Água em Bustos” 

ao concorrente “Vítor Almeida & Filhos, S.A.” pelo valor de 387.595,91 € (trezentos e oitenta e 

sete mil quinhentos e noventa e cinco euros e noventa e um cêntimos) acrescido de IVA à taxa legal 

em vigor, e nas demais condições do Caderno de Encargos, Programa de Procedimento e 

respectivas peças de concurso. ...........................................................................................................  

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

PONTO 39 - RELATÓRIO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO DA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DA 

FEIRA DA PALHAÇA 1.ª FASE” - ADJUDICAÇÃO À FIRMA VIDAL PEREIRA & GOMES, LDA. PELO 

VALOR DE 1.324.994,92 € + IVA .......................................................................................................  

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

1.º - Aprovar o Relatório Final; ...........................................................................................................  

2.º - Proceder à adjudicação da empreitada “Construção da Feira da Palhaça - 1.ª Fase” ao 

concorrente “Vidal Pereira & Gomes, Lda.” pelo valor de 1.324.994,92 € (um milhão trezentos e 

vinte e quatro mil novecentos e noventa e quatro euros e noventa e dois cêntimos) acrescido de 

IVA à taxa legal em vigor, e nas demais condições do Caderno de Encargos, Programa de 

Procedimento e respectivas peças de concurso. .................................................................................  

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

 

A D I T A M E N T O 

 

PONTO 1 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA - REQUALIFICAÇÃO DA 

E.M. 600, RUA DO CRISTO REI, GIESTA - CEDÊNCIA DE 104 M2 DE TERRENO PARA PASSEIOS 

(COM PAGAMENTO DE INDEMNIZAÇÃO). ........................................................................................  

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que o proprietário do terreno em causa foi contactado 
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no sentido de ceder uma parcela de terreno de 104 m2 para ser integrada no domínio público, 

pelo montante de 15.000,00 € (quinze mil euros), dos quais 8.840,00 € (oito mil oitocentos e 

quarenta euros) dizem respeito à parcela de terreno propriamente dita e 6.160,00 € (seis mil cento 

e sessenta euros) para indemnização do muro existente, ficando a execução do novo muro a seu 

encargo. ............................................................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que se devia aproveitar o momento em que os proprietários 

pretendem levar a efeito a reconstrução do actual muro e assim proceder-se ao alargamento do 

arruamento naquele local. .................................................................................................................  

Relembrou que aquele arruamento foi objecto de uma requalificação há bem pouco tempo, onde 

foram construídos passeios nos locais possíveis. .................................................................................  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Referiu que era um valor elevado por metro quadrado. ...................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que o requerente pretendia efectuar a reconstrução do muro, 

daí ter solicitado o respectivo licenciamento. Quando a Câmara Municipal contactou o proprietário 

com vista à respectiva cedência, o mesmo pretendia o pagamento de 10.000,00 € (dez mil euros) 

acrescido da construção de um novo muro nos materiais por si escolhidos, ou em alternativa o 

montante de 15.000,00 € (quinze mil euros) e a construção do muro ficaria a seu encargo. .............  

Embora reconheça que possa ser um montante elevado, o que é certo é que, ou se aproveita esta 

oportunidade, ou tão cedo os passeios não poderão ser construídos naquele local. ..........................  

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que na altura da beneficiação do arruamento não se 

conseguiu contactar o proprietário do terreno, dado que o mesmo é emigrante na Suíça e somente 

agora, dado que aquele pretendia executar obras de beneficiação do muro existente, é que se 

deslocou a Portugal, tendo-se aproveitado para realizar os respectivos contactos, tendo havido 

diversas negociações no sentido de se adquirir aquela mesma parcela de terreno. ............................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Referiu que estava em causa a segurança dos peões, não fazendo 

sentido nenhum a forma como se encontra o arruamento, com a qualidade que apresenta, haver 

uma interrupção dos passeios. ...........................................................................................................  

VEREADOR MANUEL SILVESTRE: Referiu que o proprietário do terreno já foi beneficiado quando a 

Autarquia decidiu requalificar o arruamento, pelo que, poderia ter procedido da mesma forma que 

os confinantes, ou seja, ceder a parcela de terreno, ficando somente a encargo da Autarquia a 

execução do muro. ............................................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Apesar de concordar, referiu que cada caso é um caso e a Autarquia 

poderia perfeitamente ter apenas autorizado as obras de recuperação do muro existente, contudo, 

neste caso em concreto, outros valores devem pesar mais e, ou se executam os passeios ou não. ....  
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar o pagamento da 

indemnização no valor de 15.000,00 € (quinze mil euros) aos proprietários António José Lito de 

Oliveira e mulher, correspondendo 8.840,00 € (oito mil oitocentos e quarenta euros) à parcela de 

terreno com 104 m2 para integração no domínio público, e os restantes 6.160,00 € (seis mil cento 

e sessenta euros) ao muro que irá ser demolido, sendo construído um novo muro a expensas dos 

proprietários. .....................................................................................................................................  

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

PONTO 2 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELO JÚRI DO CONCURSO PÚBLICO PARA A EXECUÇÃO DA 

EMPREITADA “REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO PÚBLICO” - LISTA DE ERROS E OMISSÕES - 

RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DATADO DE 12/06/2009. ...................  

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

da Câmara datado de 12/06/2009. ....................................................................................................  

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

PONTO 3 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELO JÚRI DO CONCURSO PÚBLICO PARA A EXECUÇÃO DA 

EMPREITADA “REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS OBRAS SOCIAIS NA MAMARROSA” - LISTA DE 

ERROS E OMISSÕES - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DATADO DE 

12/06/2009. .......................................................................................................................................  

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

da Câmara datado de 12/06/2009. ....................................................................................................  

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

PONTO 4 - OFÍCIO DA UNIÃO DESPORTIVA DE BUSTOS - PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO 

FINANCEIRA DESTINADA A APOIAR O I.º TORNEIO INFANTIL “BUSTOS CUP 2009”. .........................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Informou que aquando da atribuição dos subsídios às camadas 

jovens, situações análogas a esta foram previstas, muito embora não existisse ainda documentação 

referente à realização das actividades, pelo que, existe uma verba disponível para comparticipar as 

mesmas. ............................................................................................................................................  

Seguidamente propôs que fosse atribuída uma verba no montante de 1.500,00 € (mil e quinhentos 

euros) para apoio à realização deste torneio infantil. .........................................................................  

Informou ainda que o torneio se iniciou no dia 10 de Junho e terminará a 27 de Junho, 

considerando o mesmo, um dos torneios mais completos que se fizeram até hoje em Oliveira do 

Bairro, dado que em cada dia existe competição entre os clubes nas diferentes camadas infantis de 

formação, estando presentes cerca de 700 atletas. ............................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipação 
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financeira no montante de 1.500,00 € (mil e quinhentos euros) à União Desportiva de Bustos, 

destinado a apoiar o “I.º Torneio Infantil Bustos Cup/2009”. .............................................................  

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

PONTO 5 - INFORMAÇÃO N.º 77/2009 PRESTADA PELA ENG.ª TERESA COSTA - TRABALHOS 

NORMAIS NA EMPREITADA DE “REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DA ZONA NORTE 

DE OLIVEIRA DO BAIRRO”, NO MONTANTE DE 10.967,50 € + IVA, APROVAÇÃO DA 

REFORMULAÇÃO DO PROJECTO E APROVAÇÃO DA MINUTA DE CONTRATO. ................................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Referiu ter havido algumas opções relativamente ao presente 

projecto, nomeadamente alterações significativas no seu traçado......................................................  

Tendo sido tomadas as opções relativas ao encaminhamento da rede, houve necessidade de alterar 

o projecto, que terá de ser considerado como sendo Trabalhos Normais. Existem contudo alguns 

Trabalhos a Menos, resultantes da eliminação de um dos troços. ......................................................  

Referiu existir a necessidade de se adquirir alguns terrenos que permitam a passagem em direcção 

à Estância, podendo optar-se por adquirir a parcela de terreno destinada somente ao uso de 

servidão da rede, ou a aquisição de um terreno que perspective a ligação do arruamento junto à 

Estância e o Recamonde, paralelo à Variante e que permitirá acabar com um ponto negro do 

Concelho de Oliveira do Bairro e que é a inserção do arruamento que liga Recamonde e entra na 

Nacional 235......................................................................................................................................  

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

1.º - Aprovar o Projecto de Alterações; ..............................................................................................  

2.º - Aprovar os Trabalhos Normais a Preços Contratuais na Empreitada de “Rede de Drenagem de 

Águas Residuais da Zona Norte de Oliveira do Bairro” adjudicado à firma Joaquim Rodrigues da 

Silva & Filhos, Lda. no valor de 10.967,50 € (dez mil novecentos e sessenta e sete euros e cinquenta 

cêntimos) acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ..............................................................................  

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

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

PONTO 6 - PROCESSO DE OBRAS N.º 231/83 DE ADRIANO BRIGIDO FERREIRA, OBRA SITA NA 

FREGUESIA DA PALHAÇA - EXPOSIÇÃO SOBRE OBRAS A LEVAR A EFEITO NA FRACÇÃO “D” DO 

IMÓVEL. .............................................................................................................................................  

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que após diversas reuniões havidas com o proprietário 

do imóvel, este pretende levar a efeito obras de reconstrução, alteração, conservação e ampliação 

do seu edifício. ..................................................................................................................................  

Mais disse que, se for dada autorização para realização das referidas obras, ir-se-á inviabilizar o 
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Estudo Urbanístico que foi elaborado para aquela zona. ....................................................................  

Dado que a pretensão do requerente interfere com a execução dos Planos, que são do interesse 

público, os Técnicos Municipais vêem inconveniente no solicitado no que à ampliação do volume e 

da área bruta de construção, com base no art.º 47.º do Regulamento do PDM e do art.º 24.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, com a redacção dada pela Lei n.º 60/07 de 4 de 

Setembro, daí que a sua proposta vá no sentido de ser inviabilizada a pretensão do requerente, o 

que não impede, que o mesmo proceda à execução de obras de conservação. .................................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Considerou abusivo o que se encontra no local, sendo que o 

requerente tem conhecimento quer do Estudo Perequativo existente e aprovado pelo Executivo 

Municipal, quer do que os vizinhos foram obrigados a executar de acordo com o que estava 

previsto naquele Estudo. ....................................................................................................................  

VEREADOR MANUEL SILVESTRE: Questionou, qual o parecer dos Serviços Técnicos. .........................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que os Serviços Técnicos são da opinião que a pretensão deve 

ser indeferida. ....................................................................................................................................  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Referiu que se as pretensões que violam o PDM são objecto de 

indeferimento, então este caso, sendo uma situação análoga, deve ser igualmente indeferido, 

muito embora o Plano de Pormenor para o local não esteja eficaz. ...................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que apesar do Plano de Pormenor não se encontrar eficaz, as 

restantes construções cumpriram as regras estabelecidas no mesmo. ................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade indeferir a pretensão do 

requerente quanto à reconstrução, alteração e ampliação da fracção “D” do imóvel ........................  

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

PONTO 7 - PROCESSO DE OBRAS N.º 1477G/08 DE CARRIÇO & LAGOA, CONSTRUÇÕES, LDA. - 

OBRA SITA NA RUA AUGUSTO PÓVOA, FREGUESIA DE BUSTOS - ALTERAÇÃO AO PROJECTO. .......  

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Recordou que o loteamento tinha sido já anteriormente aprovado, 

tendo agora, sido apresentado um aditamento que implica um aumento da área de construção em 

12 m2, tendo ainda sido alterado os Projectos de Especialidade para as águas pluviais, pelo que se 

terá de proceder a novo licenciamento, aprovar as obras de urbanização e igualmente as novas 

taxas. .................................................................................................................................................  

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

1.º - A liquidação das taxas no valor total de 5.883,12 € (cinco mil, oitocentos e oitenta e três euros 

e doze cêntimos); ...............................................................................................................................  

2.º - A autorização das obras de urbanização, referentes ao loteamento; ..........................................  
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3.º - A realização das infra-estruturas deverão cumprir integralmente a planta de síntese bem como 

os projectos apresentados, com as condicionantes impostas pelos serviços e exaradas nas suas 

informações, as quais farão parte integrante do respectivo alvará;.....................................................  

4.º - Fixa-se em 1 (um) ano o prazo para a execução das obras de urbanização, prorrogável nos 

termos do regime jurídico; .................................................................................................................  

5.º - A caução a prestar nas diversas formas permitidas na lei, deverá ser efectuada no valor de 

81.683,42 € (oitenta e um mil seiscentos e oitenta e três euros e quarenta dois cêntimos) com IVA 

incluído, a qual estará sujeita a actualização nos termos do n.º 3 do Art.º 54.º do Regime Jurídico 

da Urbanização e da Edificação, mantendo-se válida até à recepção definitiva das obras de 

urbanização (este clausulado deve constar do próprio alvará conforme dispõe o n.º 2 do mesmo 

artigo do citado regime jurídico). .......................................................................................................  

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

PONTO 8 - E-MAIL DA ACIB, A SOLICITAR A CEDÊNCIA DO AUDITÓRIO DO ESPAÇO INOVAÇÃO 

PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO NOS DIAS 19, 31 DE JULHO E 17 AGOSTO. ..............................  

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

Auditório do “Espaço Inovação” à ACIB - Associação Comercial e Industrial da Bairrada, nos dias 

19, 31 de Julho e 17 de Agosto, para a realização de Acção de Formação. .......................................  

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

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 12 

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

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS:  ............................................................... 502.861 Euros e 70 Cêntimos 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS:  ................................................... 1.054.504 Euros e 54 Cêntimos 

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES:  ....................................................... 1.557.366 Euros e 24 Cêntimos 

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

Nada mais havendo a tratar e não havendo nenhum elemento do público que desejasse intervir, o 

Presidente da Câmara Municipal encerrou a reunião, tendo sido lavrada a presente acta que, depois 

de lida e aprovada, vai ser assinada. ..................................................................................................  
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______________________________________ 

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 

 

 

_____________________________ 

JOSÉ MIGUEL CARDOSO DUARTE 

 

 

 

 


