
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO DE 24 DE

SETEMBRO DE 2009........................................................................................................................

DATA DA REUNIÃO: Vinte e quatro de Setembro de dois mil e nove. ..............................................

LOCAL DA REUNIÃO: Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro. .........................

PRESIDIU: 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, ausente. ...................................................................

VEREADOR: Gilberto Teixeira da Silva, presente. ..............................................................................

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

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

VEREADOR: Óscar Neves Pinto Ribeiro, presente. ............................................................................

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

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

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

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

PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou ter sido recebido o pedido de justificação de falta à última

Reunião de Câmara, por parte da Vereadora Leontina Novo.............................................................

Informou  igualmente  os  presentes  que  o  Vereador  António  Mota  se  encontrava  ausente  por

motivos de serviço...........................................................................................................................

Informou ainda que a Vereadora Laura Pires tinha comunicado que, por razões de saúde, não

poderia estar presente na reunião tendo solicitado igualmente a sua substituição pelo elemento

seguinte,  o Dr.  Cristóvão Batista,  o qual  após  ter  sido convocado,  comunicou igualmente por

escrito que, por razões profissionais, não poderia estar presente na reunião, pelo que, se convocou

o elemento seguinte o Dr. Gilberto Teixeira da Silva, que muito embora ainda não esteja presente,

brevemente comparecerá na presente reunião.................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

Foi dispensada a leitura da Acta da Reunião Ordinária da Câmara Municipal,  datada de 10 de

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

VEREADOR  ÓSCAR  RIBEIRO: Referiu  ter  a  sensação  de  ser  recorrente  a  omissão  de  alguns

pormenores,  que podem não ter  grande importância,  mas que são pormenores que poderiam

clarificar algumas intervenções.........................................................................................................

Exemplificou com a omissão à sua referência à perversidade da Lei que permitia o empréstimo a

vinte anos por parte das Autarquias Locais e a resposta do Presidente da Câmara de que hoje em

dia  já  se  contraem empréstimos a  50 anos,  comparando aquele tipo de empréstimos  com os

créditos  à  habitação  das  famílias,  referindo  pretender  o  Presidente  da  Câmara  comparar  o

incomparável...................................................................................................................................

Referiu que a redacção da Acta omitiu igualmente uma referência, a propósito das AEC's, em que

disse não terem sido facultados todos os elementos disponíveis na Autarquia para análise daquele

assunto na Reunião de 27 de Agosto, tendo mesmo referido que tinha sido falta de transparência,

sendo que, a resposta do Presidente da Câmara não foi igualmente incluída na Acta e em que este

respondeu que não admitia aquele tipo de afirmação......................................................................

Solicitou que, de futuro, houvesse mais cuidado na transcrição de algumas intervenções, já que,

algumas omissões poderão dar um sentido diferente daquele que se pretendia................................

PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que o princípio geral da elaboração das Actas foi definido no

início do presente Mandato e, a partir desse momento, o critério utilizado e sem qualquer tipo de

influência  por  parte  do  Presidente  da  Câmara  ou  dos  Vereadores,  é  da  responsabilidade  do

secretário/a que redige a Acta, sendo que, questões relativas a Declarações de Voto, incorrecções

ou questões que adulterem qualquer sentido, devem ser corrigidas..................................................

Quanto à referência às omissões que foram feitas, referiu que não iria propor qualquer alteração à

Acta,  respeitando  o trabalho efectuado e  o  seu poder  de  síntese,  sendo  que  as  Actas  devem

reflectir em primeiro lugar as deliberações do Executivo Municipal...................................................

DELIBERAÇÃO: A Acta da Reunião de Câmara de 10 de Setembro de 2009 foi  aprovada por

maioria com seis votos a favor e a abstenção da Vereadora Leontina Novo por não ter estado

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

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

PONTO 2 – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA | ASSUNTOS DE INTERESSE CONCELHIO..........
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VEREADOR ÓSCAR RIBEIRO: Referiu que, muito embora não seja de interesse para o Concelho, é

de interesse para a região o facto de um ciclista de Anadia, Nelson Oliveira, se ter classificado em

segundo lugar no Campeonato Mundial de Ciclismo de Estrada na modalidade de contra-relógio.

Afirmou tratar-se  de  um motivo  de  congratulação,  solicitando que  tal  fosse  comunicado  pelo

Município de Oliveira do Bairro ao Município de Anadia..................................................................

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que não sendo um assunto que se encontra agendado para

deliberação, os serviços não podem fazer seguir esse mesmo voto de congratulação, pelo que,

ficaria melhor que aquele Vereador fizesse chegar de viva voz ou por escrito a quem entendesse,

nomeadamente ao Presidente da Câmara de Anadia.......................................................................

Informou que o evento “Miss e Mister Bairrada” que teve lugar no “Espaço Inovação” trouxe ao

Concelho espectadores de sete Municípios concorrentes, contribuindo desta forma para uma maior

divulgação daquele espaço..............................................................................................................

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

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

AQUISIÇÃO   DOS  PRÉDIOS  RÚSTICOS  ARTIGOS  1.810  E  1.811,  SITOS  NA  FREGUESIA  DA

PALHAÇA, CONCELHO DE OLIVEIRA DO BAIRRO, PARA ABERTURA DE ARRUAMENTO QUE VAI

LIGAR A ROTUNDA DA RUA DA ADREP (E.N. 233) COM A RUA DA BICA, PELO PREÇO TOTAL DE

11.800,00 €....................................................................................................................................

PRESIDENTE  DA  CÂMARA: Procedeu  à  leitura  da  presente  Proposta,  a  qual  se  dá  aqui  por

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade adquirir  os prédios rústicos n.º

1.810 e 1.811 da Freguesia da Palhaça e Concelho de Oliveira do Bairro, com a área real total de

3.237  m2 e  a  área  registada  de  4.720  m2,  a  Belarmino  Francisco  e  mulher  Virgínia  Martins

Lourenço, pelo preço total de 8.092,50 € (oito mil noventa e dois euros e cinquenta cêntimos) e o

pagamento de indemnização referente a árvores em crescimento e um poço no valor de 3.707,50

€ (três mil setecentos e sete euros e cinquenta cêntimos).................................................................

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

PONTO 4 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELA DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS - CEDÊNCIA DE 360

M2 DE TERRENO NA RUA 25 DE JULHO – CARVALHA – TROVISCAL, PARA INTEGRAR O DOMÍNIO

PÚBLICO.........................................................................................................................................

PRESIDENTE DA CÂMARA: Procedeu à  leitura  da  presente  Informação,  a  qual  se  dá  aqui  por

integralmente reproduzida para todos os efeitos legais....................................................................
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a cedência para domínio

público municipal, de uma parcela de terreno com 360 m2 de terreno do prédio urbano artigo 485

da Freguesia do Troviscal e Concelho de Oliveira do Bairro, a Fernando da Conceição Batista e

esposa, mediante as seguintes contrapartidas: Demolição do existente e transporte a vazadouro dos

materiais sobrantes, bem como o material necessário à execução do muro, o qual cumprirá a planta

anexa à referida Informação da Divisão de Obras Municipais;...........................................................

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

PONTO  5  -  INFORMAÇÃO  PRESTADA  PELO  GABINETE  DE  PLANEAMENTO  –  PROPOSTA  DE

PROCEDIMENTOS PARA SUSPENSÃO DO PLANO DE PORMENOR DA ZONA ENVOLVENTE AOS

NOVOS PAÇOS DO CONCELHO DE OLIVEIRA DO BAIRRO................................................................

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Recordou que em 31 de Julho de 2008, foi  aprovado o ante-

projecto  da Casa da  Cultura,  inserido  no antigo edifício  dos Bombeiros  de Oliveira  do Bairro,

havendo contudo um aumento da área de implantação e de construção..........................................

Acrescentou que, nessa mesma data foi deliberado aprovar a abertura de Concurso para entrega

dos Projectos das Especialidades e Consultoria.................................................................................

Referiu  que após  análise  do  Plano  de  Pormenor  da  Zona Envolvente  aos  Paços  do  Concelho,

verificou-se que a futura  implantação da Casa da Cultura assenta sobre dois  lotes;  o lote dos

bombeiros e um outro a nascente com uma finalidade distinta, daí que haja necessidade de ajustar

o Plano de Pormenor às novas intenções da Câmara Municipal........................................................

Em face do que expôs, referiu ter sido solicitado ao Gabinete de Planeamento que se pronunciasse

sobre a implantação, tendo aqueles responsáveis chegado à conclusão que o projecto é viável,

dado que não viola o PDM, mas encontra-se em contradição com o Plano de Pormenor..................

Seguidamente, propôs que se desse início ao processo de suspensão parcial do Plano de Pormenor

da Zona Envolvente aos Paços do Concelho, com o estabelecimento de Medidas Preventivas e em

simultâneo dar início ao procedimento de alteração do Plano de Pormenor para aqueles dois lotes..

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por maioria com a abstenção da Vereadora Leontina

Novo, dar início ao processo de suspensão parcial do “Plano de Pormenor da Zona Envolvente aos

Novos Paços do Concelho de Oliveira do Bairro”, com o estabelecimento das respectivas medidas

preventivas,  dando simultaneamente início  ao procedimento de alteração do referido Plano de

Pormenor, para a área em questão..................................................................................................

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

Após a votação do presente ponto da Ordem de Trabalhos, entrou na Sala de Reuniões de Câmara
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o Vereador Gilberto Silva, que passa a fazer parte da discussão e votação dos assuntos constantes

da presente Ordem de Trabalhos.....................................................................................................

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

PONTO 6 - INFORMAÇÃO TÉCNICA PRESTADA PELA DIVISÃO DE URBANISMO – APROVAÇÃO DO

“PROJECTO DE ARQUITECTURA DA CASA DA CULTURA DE OLIVEIRA DO BAIRRO..........................

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que o Executivo Municipal pretende, com o presente Projecto,

dotar  a  Cidade  de  Oliveira  do  Bairro  de  uma  Casa  da  Cultura  que  permita  ter  um

Anfiteatro/Auditório com lotação para cerca de 500 lugares e com outras especialidades técnicas,

que permita responder com qualidade ao mais variado tipo de espectáculos. Conseguindo-se, desta

forma, requalificar o edifício dos antigos bombeiros, sendo que a Autarquia candidatou o presente

€Projecto a receber fundos por parte do QREN no montante previsível  de 2.200.000,00  (dois

milhões e duzentos mil euros)..........................................................................................................

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que desde Julho de 2008, data em que foi aprovado o

ante-projecto, até à presente data, foi ultimado o presente Projecto, objecto de candidatura ao

QREN, tendo sido definidos alguns pormenores, nomeadamente o número de lugares e as diversas

valências que se pretende levar a efeito, sendo que a lotação do Auditório será de 480 lugares e as

vertentes  possíveis  para  o  local  serão  entre  outras,  o  Teatro,  a  Dança,  Cinema,  Concertos  e

Conferências...................................................................................................................................

Referiu, ter feito questão, junto dos Técnicos que hão-de elaborar os Projectos de Especialidades,

que os  dois  vãos existentes em betão armado,  bem como o balcão,  não fossem alterados ou

modificados exteriormente..............................................................................................................

VEREADORA LEONTINA NOVO: Em relação a este assunto, relembrou que aquando de discussões

anteriores, manifestou a discordância quanto à localização da Casa da Cultura, entendendo que

esta seria uma oportunidade de conseguir a recuperação da antiga fábrica da Cerâmica Rocha e aí

sim, instalar a Casa da Cultura, tanto mais, que a verba proveniente do QREN permitiria satisfazer a

pretensão  de  se  recuperar  aquele  mesmo  edifício,  pelo  que  considerou  ter-se  perdido  a

oportunidade de se conseguir recuperar um património não só do Concelho, mas igualmente da

região e que marcou uma época, a vida das pessoas e o desenvolvimento económico e social da

região da Bairrada...........................................................................................................................

Reiterou uma vez mais não estar contra o Projecto da criação de uma Casa da Cultura em Oliveira

do  Bairro,  tendo  sempre  manifestado  a  necessidade  em  haver  um  espaço  condigno  para  a

realização de espectáculos culturais, entendendo que se deveria conjugar os espaços, recuperando
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as instalações da antiga Cerâmica Rocha e aí  instalar a Casa da Cultura de Oliveira do Bairro,

lamentando que se tenha perdido essa mesma oportunidade de utilizar os fundos comunitários

para esse mesmo fim......................................................................................................................

PRESIDENTE DA CÂMARA: Reafirmou que não se perdeu nenhuma oportunidade, pelo contrário,

considerou que se ganhou uma oportunidade, já que, numa zona em que se encontram situados

os Paços do Concelho e onde se vai construir o Palácio da Justiça é de todo o interesse recuperar

um edifício que se encontra numa zona central da Cidade de Oliveira do Bairro...............................

Referiu esperar que o Museu de Olaria e Grés seja uma realidade, contudo existem prioridades que

são definidas pelo Executivo Municipal e nesse âmbito encontram-se os Pólos Escolares, a Casa da

Cultura,  a  Escola  Profissional,  a  Alameda,  entre  outros,  que  são  prioritários  relativamente  ao

Museu............................................................................................................................................

Recordou que o Projecto da antiga Fábrica de Cerâmica Rocha foi integralmente pago pelo actual

€Executivo Municipal, no montante de 100.000,00  (cem mil euros) e em nada tinha a ver com

uma Casa da Cultura......................................................................................................................

VEREADOR VITOR CARVALHO: Congratulou-se pelo facto de, finalmente, Oliveira do Bairro ir ter

um espaço digno para este tipo de actividades e do qual carece há muito tempo.............................

Procurou saber, o que é que o projecto contempla para além da sala de espectáculos referida.........

PRESIDENTE DA CÂMARA: Relembrou que,  aquando da apresentação do ante-projecto,  esteve

presente, entre o mais, a maqueta do edifício..................................................................................

Seguidamente efectuou uma breve apresentação do referido projecto com recurso às diferentes

plantas existentes............................................................................................................................

VEREADORA LEONTINA NOVO: Reafirmou que se tinha perdido a oportunidade de recuperar as

instalações da antiga Fábrica de Cerâmica Rocha, através de fundos provenientes do QREN, sendo

que,  na  sua  opinião,  aquele  espaço  deveria  ser  recuperado  em  primeiro  lugar,  permitindo  a

inclusão  da  Casa  da Cultura,  muito  embora  reconheça  que  a  sala  de  espectáculos  aí  prevista

deveria ser reequacionada...............................................................................................................

Relativamente à questão da centralidade, referiu que a centralidade não se deve confinar a um raio

assim tão  curto,  uma vez  que  a  distância  entre  um e  outro  espaço é  de  apenas  duzentos  a

trezentos metros, o que poderia permitir a elaboração de um Estudo que permitisse a ligação da

zona dos Paços do Concelho com a zona da Cerâmica Rocha..........................................................

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu nada ter contra o crescimento da centralidade, não se poderá é

permitir que a zona central tenha pouca dignidade e vida................................................................
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VEREADOR ÓSCAR RIBEIRO: Considerou que a sede do Concelho necessita de um espaço como o

que se pretende levar a efeito, recordando que é a freguesia do Concelho mais pobre em termos

de espaços destinados a actividades culturais...................................................................................

Relembrou  contudo,  o  compromisso  assumido  pelo  Presidente  da  Câmara  relativamente  às

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

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que antes de se avançar com a recuperação daquele espaço,

existem outros objectivos que se pretendem prosseguir e que são prioritários, como é o caso dos

Pólos Escolares................................................................................................................................

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Esclareceu que os projectos da Casa da Cultura e da recuperação

das instalações da antiga Fábrica de Cerâmica Rocha, são completamente distintos um do outro.....

Mais disse que Casa da Cultura nada tem a ver com Museu de Olaria e Grés,  são finalidades

distintas uma da outra.....................................................................................................................

Não  se  poderá  afirmar  que  o  Projecto  de  recuperação  das  instalações  da  antiga  Fábrica  de

Cerâmica Rocha,  que muito  embora  possa  ter  um espaço que pudesse  ser  utilizado para fins

culturais, tem alguma coisa a ver com o actual projecto da Casa da Cultura e do que se pretende

levar a efeito no futuro naquele equipamento, tanto mais que, a sala prevista é idêntica à Sala de

Reuniões de Câmara dos Paços do Concelho, com capacidade para 200 pessoas,  não estando

previsto qualquer tipo de Auditório com condições mínimas para poder projectar  um filme ou

visualizar correctamente actuações de dança ou teatro. São Projectos completamente distintos........

VEREADORA LEONTINA NOVO: Relembrou ter referido que, a fim de permitir as devidas condições,

o projecto da sala prevista para acções do tipo cultural teria de ser reequacionado...........................

Para terminar, referiu que ambos os espaços, Casa da Cultura e Museu, poderiam perfeitamente

coabitar dentro da mesma área de influência...................................................................................

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que, a ser assim, deveria ser elaborado um projecto de raiz, e

que deveria incluir os respectivos acessos e estacionamentos e que seria uma visão completamente

distinta, que deve ser respeitada, mas que é oposta à pretensão do actual Executivo Municipal, que

pretende levar a efeito algo de inovador, que perdure por algumas décadas e que responda o mais

possível ao que se pretende no que ao aspecto cultural diz respeito.................................................

VEREADOR GILBERTO SILVA: Questionou se as Associações do Concelho iriam ter acesso à Casa da

Cultura, dado que são elas que irão na grande maioria dinamizar aquele espaço.............................

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que a Casa da Cultura irá estar ao serviço do Concelho e irá ter

uma agenda organizada que abrangerá espectáculos de fora do Concelho e outros promovidos por
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entidades do Concelho de forma a satisfazer o número máximo de público possível.........................

DELIBERAÇÃO: A  Câmara  Municipal  deliberou  por  maioria,  com  a  abstenção  da  Vereadora

Leontina Novo, aprovar o Projecto de Arquitectura da Casa da Cultura de Oliveira do Bairro.............

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

PONTO  7  -  INFORMAÇÃO  PRESTADA  PELA  DIVISÃO  DE  OBRAS  MUNICIPAIS  –  PEDIDO  DE

PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA “REQUALIFICAÇÃO DA RUA DE SÃO

SEBASTIÃO” - FIRMA VÍTOR ALMEIDA & FILHOS, S.A.......................................................................

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Procedeu à leitura da presente Informação, a qual se dá aqui por

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

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

1.º - Autorizar a prorrogação do prazo para execução da obra de “Requalificação da Rua de São

Sebastião” por mais seis meses;.......................................................................................................

2.º  -  Aprovar  o  novo  Plano de  Trabalhos,  Plano  de  Mão de  Obra,  Plano  de  Equipamentos  e

respectivo Cronograma Financeiro...................................................................................................

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

PONTO 8  –  INFORMAÇÃO PRESTADA PELA DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS –  PROPOSTA DE

ADJUDICAÇÃO DE “AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO PARA “OBRAS PROMOVIDAS

PELA  CÂMARA MUNICIPAL  DE  OLIVEIRA  DO BAIRRO””  À  ENG.ª  CATARINA ISABEL  GASPAR

€FIGUEIREDO PELO PREÇO DE 19.500,00  + IVA..............................................................................

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

1.º  -  Adjudicar  nos  termos  propostos,  a  “Aquisição  de  Serviços  de  Fiscalização  para  “Obras

Promovidas  pela  Câmara  Municipal  de  Oliveira  do  Bairro””  à  Eng.ª  Catarina  Isabel  Gaspar

Figueiredo, pelo valor de 19.500,00 € (dezanove mil e quinhentos euros) acrescido de IVA, à taxa

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

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

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

PONTO  9  –  INFORMAÇÃO  PRESTADA  PELA  TÉCNICA  SUPERIOR  DR.ª  JOANA  VIDAL  -

REQUERIMENTO DA FIRMA TROVISCO CONFECÇÕES TROVISCO, LDA, REFERENTE AO LOTE 9 DA

ZONA INDUSTRIAL DE VILA VERDE (NORTE).....................................................................................

PRESIDENTE DA CÂMARA: Procedeu à  leitura  da  presente  Informação,  a  qual  se  dá  aqui  por

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a restituição do lote 16
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da Zona Industrial  de Vila  Verde Norte  e  consequente  restituição do valor  já  pago pela firma

€Trovisco – Confecções Trovisco, Lda. no montante de 24.461,05  (vinte e quatro mil quatrocentos

e sessenta e um euros e cinco cêntimos) acrescido de uma indemnização no montante de 3.093,26

€ (três mil noventa e três euros e vinte e seis cêntimos) e atribuir o referido Lote a outra empresa,

com opção de compra, para ampliação de unidade industrial, aos confinantes que se encontrem

com actividade instalada e em laboração.........................................................................................

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

PONTO  10  –  INFORMAÇÃO  PRESTADA  PELA  TÉCNICA  SUPERIOR  DR.ª  JOANA  VIDAL  -

REQUERIMENTO  DA  FIRMA  TROUGAL  -  TRATAMENTOS  GALVÂNICOS,  LDA.  REFERENTE  A

PERMUTA DE PRÉDIOS, SITOS NA ZONA INDUSTRIAL DE OIÃ...........................................................

PRESIDENTE DA CÂMARA: Procedeu à  leitura  da  presente  Informação,  a  qual  se  dá  aqui  por

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

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

1.º - Celebrar escritura de permuta do artigo urbano 12.535 pelo artigo urbano 12.536, ambos da

freguesia de Oiã, com a firma TROUGAL - Tratamentos Galvânicos, Lda. nos termos da deliberação

da Reunião de Câmara de 31/07/2008;...................................................................................................

2.º – A escritura deverá prever a obrigatoriedade de cumprimento das seguintes condições:..............

2.1. - Rectificação da área e confrontações do artigo matricial urbano nº 3.155, da freguesia de Oiã,

concelho de Oliveira do Bairro, que confina com os prédios a permutar, no prazo de 1 ano;................

2.2. - Eliminação da cobertura existente sobre o prédio 12.535, da freguesia de Oiã, antigo caminho,

no prazo de 3 meses;...............................................................................................................................

3.º  –  A  escritura  deverá  igualmente  prever  as  restantes  condições  constantes  da  informação

presente em reunião de Câmara de 31/07/2008.....................................................................................

4.º -  O valor a atribuir a cada prédio seja igual ao valor patrimonial dos prédios..................................

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

PONTO 11  -  E-MAIL  DA ACIB  –  ASSOCIAÇÃO COMERCIAL  E  INDUSTRIAL  DA  BAIRRADA,  A

SOLICITAR A CEDÊNCIA DO RESTAURANTE DO ESPAÇO INOVAÇÃO A FIM DE SER MINISTRADO O

CURSO EFA-HOTELARIA/RESTAURAÇÃO.........................................................................................

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Procedeu à leitura do e-mail  da ACIB,  o qual  se dá aqui  por

integralmente reproduzido para todos os efeitos legais....................................................................

Informou que a Autarquia ainda não tinha conhecimento oficial de que o restaurante do “Espaço

Inovação” tinha encerrado, posteriormente o processo foi remetido aos Serviços Jurídicos a fim de
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averiguar as condições contratuais da exploração daquele espaço, os quais informam que a Câmara

Municipal poderá deliberar autorizar a cedência do restaurante do “Espaço Inovação” e respectivos

equipamentos,  estabelecendo as condições inerentes àquela cedência,  já  que,  o acordo havido

anteriormente foi celebrado entre a ACIB e a detentora da exploração do Restaurante.....................

PRESIDENTE  DA  CÂMARA: Relembrou  ter  sido  atribuído  através  de  Concurso,  a  cessão  do

Restaurante  do  “Espaço  Inovação”  à  firma  Marcar,  tendo  por  isso  mesmo,  esta  firma  sido

notificada  para  proceder  ao  pagamento  das  mensalidades  em  dívida  e  à  inventariação  do

equipamento pertença do Município a fim de, posteriormente, se proceder à abertura de novo

Concurso........................................................................................................................................

Mais referiu, não ver qualquer inconveniente que o espaço seja cedido à ACIB, tendo em atenção o

fim a que se destina........................................................................................................................

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

espaço  do  restaurante  do  “Espaço  Inovação”  à  ACIB  –  Associação  Comercial  e  Industrial  da

Bairrada  até  ao  dia  30/12/2009,  a  fim  de  permitir  a  realização  do  Curso  “EFA-

Hotelaria/Restauração”, devendo ser salvaguardas as seguintes condições:.......................................

1.º – A ACIB ficará responsável pela segurança das instalações e do equipamento do restaurante,

bem como por quaisquer danos causados àqueles;..........................................................................

2.º – A ACIB ficará ainda responsável por quaisquer furtos, roubos ou desaparecimentos de bens

do restaurante no decurso da cedência;...........................................................................................

3.º – Deverá ser levado a efeito a conferência dos equipamentos e condições de funcionamento

dos mesmos, sendo elaborado o respectivo inventário;.....................................................................

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

PONTO 12 – OFÍCIO DO JORNAL DA BAIRRADA, A SOLICITAR A CEDÊNCIA DO AUDITÓRIO DO

ESPAÇO INOVAÇÃO NO DIA  02/10/2009  COM VISTA À  REALIZAÇÃO DE  UM DEBATE  COM

CANDIDATOS À CÂMARA MUNICIPAL............................................................................................

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou  que  o  “Jornal  da  Bairrada”  solicitou  a  cedência  do

Auditório do “Espaço Inovação” no dia 2 de Outubro pelas 21:00 a fim de levar a efeito um debate

entre todos os candidatos à Câmara Municipal................................................................................

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

Auditório do “Espaço Inovação” ao Editorial Jornal da Bairrada, Lda., no dia 02 de Outubro, para a

realização de um debate com os candidatos  à Câmara Municipal,  devendo o referido Editorial

observar o estatuído na Lei Eleitoral dos Órgãos das Autarquias Locais.............................................
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.......................................................................................................................................................

PONTO 13 – OFÍCIO DO CLUBE ORNITÓFILO DA BEIRA LITORAL, A SOLICITAR A CEDÊNCIA DO

ESPAÇO  INOVAÇÃO  DE  17/10/2009  A  07/11/2009  COM  VISTA  À  REALIZAÇÃO  DA  “14.ª

EXPOSIÇÃO DE AVES CANORAS E ORNAMENTAIS – EXPO-AVE 2009..............................................

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu não haver qualquer inconveniente na cedência, contudo o

mesmo não poderá ser cedido a partir de 17 de Outubro como solicitado, mas tão somente a partir

do dia 19 de Outubro, dado que no dia 17 de Outubro será realizado no “Espaço Inovação” o

“Encontro de Sopas” promovido pelo Centro Social de Oiã..............................................................

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

“Espaço Inovação” ao Clube Ornitófilo da Beira Litoral de 19 de Outubro a 7 de Novembro, com

vista à realização da “14.ª Exposição de Aves Canoras e Ornamentais – Expo-Ave 2009”.................

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

PONTO 14 – OFÍCIO DO CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – AGRUPAMENTO 480 - TROVISCAL, A

SOLICITAR A CEDÊNCIA DO AUDITÓRIO DO ESPAÇO INOVAÇÃO NO DIA 22/09/2009 COM VISTA

À REALIZAÇÃO DE  UMA ACÇÃO DE FORMAÇÃO –  RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO VICE-

PRESIDENTE DA CÂMARA DATADO DE 16/09/2009........................................................................

Por se declarar impedido, o Presidente da Câmara, 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.........................................................................................................................

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

Presidente da Câmara datado de 16/09/2009, em que autorizou a a cedência gratuita do Auditório

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

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

PONTO 15 – OFÍCIO DA FIRMA PAVIAZEMÉIS, LDA. - APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E

SAÚDE EM OBRA DA EMPREITADA: “BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NO CONCELHO 2009 –

2.ª FASE.” - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DATADO DE 11/09/2009.

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

da Câmara datado de 11/09/2009, em que aprovou o Plano de Segurança e Saúde em Obra da

Empreitada “Beneficiação de Arruamentos no Concelho 2009 – 2.ª Fase”........................................

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

PONTO 16 – ADJUDICAÇÃO DE “INVENTÁRIO E INFORMATIZAÇÃO DAS COLECÇÕES DO MUSEU
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DE ETNOMÚSICA DA BAIRRADA”, AO DR. ANTÓNIO SÉRGIO DE OLIVEIRA MENDONÇA DIAS PELO

€PREÇO DE  8.550,00   +  IVA  –  RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO PRESIDENTE  DA CÂMARA

DATADO DE 11/09/2009.................................................................................................................

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

da Câmara datado de 11/09/2009, em que adjudicou o “Inventário e Informatização das Colecções

do Museu de Etnomúsica da Bairrada” ao Dr. Sérgio de Oliveira Mendonça Dias, pelo montante de

€8.550,00  (oito mil quinhentos e cinquenta euros) acrescido de IVA...............................................

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

PONTO  17  –  RELATÓRIO  DE  ANÁLISE  DAS  PROPOSTAS  DO  PROCEDIMENTO  PARA  A

CONTRATAÇÃO DE DOCENTES/MONITORES PARA “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCÊNCIA NO

ÂMBITO DAS ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR E ACTIVIDADES DESPORTIVAS –

ADJUDICAÇÃO  DEFINITIVA  –  RATIFICAÇÃO  DO  DESPACHO  DO  PRESIDENTE  DA  CÂMARA

DATADO DE 11/09/2009.................................................................................................................

PRESIDENTE DA CÂMARA: Procedeu à leitura do Relatório de Análise de Propostas, o qual se dá

aqui por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.......................................................

VEREADOR ÓSCAR RIBEIRO: Recordou que,  quando o assunto  foi  inicialmente  debatido,  tinha

havido uma confusão, dado que a sua intenção de voto era a de oposição à aprovação do assunto,

contudo, o Presidente da Câmara entendeu que o seu braço foi levantado demasiado tarde, pelo

que, ficou registado como sendo de abstenção................................................................................

Acrescentou não concordar  com este tipo de contratação e após análise  do respectivo dossier

constatou que a  verba  que o Município  vai  despender  com as  AEC's  corresponde a  cerca  de

€396.000,00  (trezentos e noventa e seis mil  euros) para o ano Lectivo 2009/2010.  Tendo em

€atenção que o Ministério da Educação comparticipa com 243.000,00  (duzentos e quarenta e três

€mil euros), existe um encargo para o Município na ordem dos 43.000,00  (quarenta e três mil

euros). Dado o fim a que se destina e pelo facto de os professores poderem ficar mais protegidos

com outro tipo de contratação, declarou que votaria contra a presente ratificação...........................

PRESIDENTE  DA  CÂMARA: Informou  que  dos  valores  mencionados  no  Contrato,  o  valor  que

€corresponde à realidade é o menor, ou seja é 234.000,00  (duzentos e trinta e quatro mil euros) e

€não 243.000,00  (duzentos e quarenta e três mil euros).................................................................

Mais disse que o Vereador Óscar Ribeiro está a comparar o diferencial, face aos elementos e nesta

base, não está a comparar face a outro tipo de opções, as quais justificam o seu sentido de voto.....

Referiu que todos os que se encontravam presentes na referida reunião puderam constatar que, na
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altura, o sentido de voto do Vereador Óscar Ribeiro foi aquele que ficou registado em Acta, apesar

de poder não ser essa a sua intenção...............................................................................................

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por maioria com o voto contra do Vereador Óscar

Ribeiro e a abstenção da Vereadora Leontina Novo, ratificar o despacho do Presidente da Câmara

datado de 11/09/2009, em que adjudicou o “Prestação de Serviços de Docência no âmbito das

Actividades de Enriquecimento Curricular e Actividades Desportivas” nos termos contstantes do

Relatório de Análise das Propostas do Procedimento para Contratação de Docentes/Monitores........

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

PONTO  18  –  INFORMAÇÃO  PRESTADA  PELA  TÉCNICA  SUPERIOR  DR.ª  JOANA  VIDAL  -

CUMPRIMENTO DA DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 14/04/2009, REFERENTE À FIRMA SEROLIVA

SERRALHARIA CIVIL, LDA. - PARA CONHECIMENTO........................................................................

PRESIDENTE DA CÂMARA: Procedeu à  leitura  da  presente  Informação,  a  qual  se  dá  aqui  por

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

DELIBERAÇÃO: A  Câmara  Municipal  tomou  conhecimento  do  teor  da  Informação  supra

mencionada....................................................................................................................................

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

PONTO  19  -  INFORMAÇÃO  PRESTADA  PELA  TÉCNICA  SUPERIOR  DR.ª  JOANA  VIDAL –

ATRIBUIÇÃO, PELO VEREADOR DO PELOURO ANTÓNIO MOTA, DO LOTE 9 DA ZONA INDUSTRIAL

DE  VILA  VERDE  (NORTE)  À  SRª.  ROSA  PEREIRA  DOS  ARTEFACTOS  PEREIRA,  PELO PREÇO DE

56.287,50 € - PARA CONHECIMENTO.............................................................................................

PRESIDENTE DA CÂMARA: Procedeu à  leitura  da  presente  Informação,  a  qual  se  dá  aqui  por

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

DELIBERAÇÃO: A  Câmara  Municipal  tomou  conhecimento  do  teor  da  Informação  supra

mencionada e da atribuição do Lote 9 da Zona Industrial de Vila Verde à Sr.ª Rosa Pereira dos

Artefactos Pereira............................................................................................................................

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

PONTO 20 – PROTOCOLOS FINANCEIROS COM ASSOCIAÇÕES DO CONCELHO..............................

Por  se  declararem impedidos,  nos  termos  e  ao  abrigo  do  n.º  4  do  art.º  24.º  do  Código  do

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

da Ordem de Trabalhos os Vereadores que possuem ligações aos Clubes e/ou Associações, aos

quais é atribuída a respectiva comparticipação, tendo-se ausentado da sala durante o respectivo

período de discussão e votação........................................................................................................
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Por esse facto, relativamente à atribuição de comparticipação ao Agrupamento de Escuteiros do

Troviscal não votou o Presidente da Câmara;...................................................................................

Em relação  à  atribuição  de  comparticipação  Associação  de  Beneficência  Cultura  e  Recreio  da

Mamarrosa, não votou a Vereadora Leontina Novo;.......................................................................

Por esse facto, relativamente à atribuição de comparticipação ao Oliveira do Bairro Sport Clube,

não votaram o Vice-Presidente da Câmara e o Vereador Vítor Sampaio;...........................................

PRESIDENTE  DA  CÂMARA: Referiu  que  o  presente  assunto  se  prende  com  as  preocupações

manifestadas pelas Direcções de diferentes Associações, relativamente a investimentos efectuados

ainda por regularizar, ou a investimentos que é necessário efectuar e ainda referentes a apoios para

a melhoria das suas actividades........................................................................................................

Mais  disse  que a  presente  proposta  contempla  a  celebração de  protocolos  para  atribuição  de

comparticipações que podem ir até dois ou três anos, de forma a que as Direcções saibam com o

que é que podem contar nas obras a realizar que poderão por sua vez ser melhor equacionadas......

Seguidamente elencou, nos termos da sua Informação, as  Associações/Clubes com os quais  se

pretende celebrar o respectivo Protocolo de Comparticipação financeira, referindo igualmente o

tipo de obras que se pretende apoiar e respectivo montante que se pretende atribuir e que se dá

aqui por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.......................................................

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a celebração de Protocolos

Financeiros  com vista  à  atribuição  de  comparticipações  financeiras  às  Associações/Clubes,  nos

termos da Informação do Presidente da Câmara datada de 21/09/2009...........................................

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

A D I T A M E N T O

PONTO  1  –  INFORMAÇÃO  PRESTADA  PELA  TÉCNICA  SUPERIOR  ENG.ª  PATRÍCIA  CUNHA  –

ALTERAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E EDUCAÇÃO

PRÉ-ESCOLAR DO TROVISCAL.........................................................................................................

PRESIDENTE DA CÂMARA: Recordou que o terreno pertença da Autarquia não era suficiente para a

implantação da Escola do Troviscal, tendo, por isso mesmo, sido adquirido outro terreno e que se

situa nas traseiras da Escola de Artes da Bairrada, sendo necessário alterar a referida implantação

que agora se insere nos dois terrenos...............................................................................................

DELIBERAÇÃO: A  Câmara  Municipal  deliberou  por  unanimidade  aprovar  a  alteração  da
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implantação da  Escola  do  1.º  Ciclo  do  Ensino Básico e  Educação Pré-Escolar  do Troviscal,  nos

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

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

PONTO  2  –  INFORMAÇÃO  PRESTADA  PELA  TÉCNICA  SUPERIOR  ENG.ª  PATRÍCIA  CUNHA  –

TRABALHOS A MAIS A PREÇOS CONTRATUAIS NA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DA ESCOLA

DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA PALHAÇA” NO MONTANTE DE

€69.978,01  + IVA...........................................................................................................................

PRESIDENTE DA CÂMARA: Recordou que, presentemente, com a nova legislação, esta situação não

ocorre, contudo, como a empreitada foi aberta ainda no decurso da legislação anterior, os erros ou

omissões do Projecto terão de ser suportados pelo dono da obra, daí ter sido elaborada a presente

Informação......................................................................................................................................

ENG.ª PATRÍCIA CUNHA: Informou que estes Trabalhos a Mais são a Preços Contratuais,  dado

tratar-se da medição/aferição real das quantidades de betão aplicadas em obra...............................

Mais disse ter havido um erro por parte do projectista, tendo este sido já chamado à atenção, pelo

que houve necessariamente um acréscimo de Trabalhos a Mais........................................................

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

1.º - Aprovar os Trabalhos a Mais a Preços Contratuais na Empreitada de “Construção da Escola do

1.º Ciclo do Ensino Básico e Educação Pré-Escolar da Palhaça” adjudicado à firma Licínio Ramos,

Lda. no valor de 69.978,01 € (sessenta e nove mil novecentos e setenta e oito euros e um cêntimo)

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

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

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

PONTO 3 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA TÉCNICA SUPERIOR ENG.ª PATRÍCIA CUNHA – 3.º

ADITAMENTO DE TRABALHOS A MAIS A PREÇOS CONTRATUAIS E ACORDADOS NA EMPREITADA

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

€DE OLIVEIRA DO BAIRRO” NO MONTANTE GLOBAL DE 143.960,76  + IVA....................................

ENG.ª PATRÍCIA CUNHA: Referiu que, tendo em atenção que este é o primeiro Pólo Escolar do

Concelho a ser construído, aparecem alguns erros e omissões na referida empreitada e que têm a

ver com a aferição em obra de valores de quantidades a nível dos acabamentos, havendo Trabalhos

a Mais e a Menos, havendo ainda outras situações relacionadas com o cumprimento da legislação...

Informou ter havido igualmente alteração de valores relativamente ao Projecto Eléctrico, dado que

o mesmo teve de ser aprovado pela CERTIEL numa data posterior à abertura de concurso, dado que
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o mesmo ficou a aguardar os respectivos pareceres, entretanto foi publicada nova legislação, logo

o projecto teve de sofrer diversas alterações.....................................................................................

VEREADORA LEONTINA NOVO: Pelo que pôde aperceber-se, tanto no ponto anterior como neste,

afirmou-se ter havido um erro por parte do projectista, que é o mesmo em relação às oito Escolas

que se pretendem construir, o que poderá significar que em todas elas haverá estes mesmos erros

no  projecto,  o  que  implicará  a  existência  de  Trabalhos  a  Mais  em  todas  as  empreitadas,

considerando que o Município não deveria estar a suportar os erros cometidos por terceiros, que

são profissionais e foram pagos para elaborarem correctamente os projectos em causa, sendo esta

uma situação que vai contra as afirmações proferidas pelo Presidente da Câmara de que todas as

obras levadas a efeito teriam de ser feitas com rigor e qualidade, pelo que estranha verificar-se a

existência de tantos Trabalhos a Mais...............................................................................................

PRESIDENTE  DA  CÂMARA: Referiu  que  existe  e  é  exigido  rigor  e  aos  Técnicos  da  Autarquia

relativamente a esta situação, sendo que o actual Executivo Municipal já avançou para Tribunal

contra Engenheiros responsáveis por Projectos elaborados para a Câmara Municipal, dado não ser

concebível que se adjudique um Projecto e que, a meio da execução da obra, se tenha de solicitar a

elaboração de novo Projecto a outra entidade e voltar a pagar, contudo, as obras não podem

aguardar a resolução destas questões jurídicas, pelo que prosseguem normalmente.........................

Deu a conhecer que a Autarquia se encontra em pré-contencioso com o Arquitecto que elaborou

os Projectos dos Pólos Escolares, dado que os Técnicos, ao subscrever os trabalhos e cobrando por

eles, têm de assumir as suas responsabilidades.................................................................................

VEREADORA LEONTINA NOVO: Disse  concluir,  pelas  palavras  do Presidente  da Câmara,  que  a

Autarquia poderá vir a ser indemnizada pelos erros que implicaram estes ou outros Trabalhos a

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

PRESIDENTE DA CÂMARA: Garantiu que os Serviços irão exigir  o máximo que a Lei  confere e

possibilita nestas situações...............................................................................................................

VEREADOR ÓSCAR RIBEIRO: Tendo em atenção que uma Escola tem uma determinada finalidade,

questionou se não eram levados a efeito determinados testes e estudos por parte dos projectistas.. .

Questionou se a Lei não obriga à prestação de uma Garantia Bancária por parte dos projectistas até

à conclusão final da respectiva obra.................................................................................................

PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que no âmbito do Projecto e da respectiva construção, os

projectistas ou prestam garantia ou prestam caução, contudo a percentagem retida poderá não ser

suficiente para colmatar o acréscimo de valor provocado pelos erros constantes do mesmo..............
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Referiu que todos os projectos foram levados a efeito e subscritos por pessoas responsáveis, tendo

posteriormente sido analisados pela DREC, pela CCDR-C e ainda pelo QREN, pelo que, pressupõe

que todos os testes e estudos foram levados a efeito.......................................................................

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Relembrou que o que está em causa é a aprovação dos Trabalhos

a Mais,  contudo,  não se poderá  esquecer  que a existência  de determinados Trabalhos a Mais

implicam necessariamente a existência  de Trabalhos  a  Menos  e  esses  valores  somente surgem

aquando da apresentação das Contas Finais....................................................................................

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

1.º  -  Aprovar  o  3.ª  Aditamento  de  Trabalhos  a  Mais  a  Preços  Contratuais  e  Acordados  na

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, S.A. no valor total de 143.960,76 €

(cento e quarenta e três mil novecentos e sessenta euros e setenta e seis cêntimos) acrescido de IVA

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

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

3.º – Dispensar a consulta a que se refere o n.º 3 do artigo 45.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 3 de

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

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

PONTO  4  –  INFORMAÇÃO  PRESTADA  PELO  CHEFE  DE  DIVISÃO  DE  OBRAS  MUNICIPAIS  –

TRABALHOS ADICIONAIS  NA  EMPREITADA DE  “CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO,  BIBLIOTECA E

€JUNTA DE FREGUESIA DE OIÃ” NO MONTANTE DE 141.455,24  + IVA..........................................

PRESIDENTE DA CÂMARA: Recordou que o ante-projecto desta obra se tinha iniciado ainda antes

da Campanha Eleitoral de há quatro anos, tendo a arquitectura sido elaborada pelos Serviços da

Autarquia, tendo posteriormente sido publicada diversa legislação que tem obrigatoriamente de ser

aplicada, por isso mesmo, considerou ser obrigação do Município, proceder aos ajustes necessários,

daí a apresentação destes adicionais................................................................................................

ENG.º RUI MORAIS: Informou que os valores indicados se reportam a trabalhos relacionados com o

Projecto de Especialidades e que implica a existência de mais contadores de água e de electricidade.

Outra situação tem a ver com o facto de haver legislação que aconselha que os edifícios públicos

utilizem vidros laminados ou temperados, pelo que houve necessidade de proceder a essa alteração

relativamente ao inicialmente previsto..............................................................................................

Mais disse que quando o Projecto inicial foi elaborado não era necessário qualquer projecto relativo

à eficiência  energética,  entretanto e dado que saiu esse mesma legislação,  torna-se necessário
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cumprir  a  mesma,  de  forma  a  certificar  o  edifício,  o  que  implicou  a  realização  de  algumas

alterações a nível  do ar condicionado,  caixilharia e vidros,  com os consequentes acréscimos de

montantes.......................................................................................................................................

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

1.º – Aprovar os Projectos constantes no ponto II da Informação Técnica prestada pela Divisão de

Obras Municipais e respectivo mapa de medições anexas;................................................................

€2.º – Aprovar a celebração de um Contrato Adicional  no montante de 141.455,24  (cento e

quarenta e um mil quatrocentos e cinquenta e cinco euros e vinte e quatro cêntimos) acrescido de

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

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

PONTO  5  –  INFORMAÇÃO/PROPOSTA  N.º  91/2009  PRESTADA  PELO  COORDENADOR  DO

GABINETE DE APOIO SOCIAL – 65 EM FESTA...................................................................................

PRESIDENTE  DA  CÂMARA: Referiu  que,  muito  embora  o  evento  preveja  que  apenas  possam

participar maiores de 65 anos, o que é certo é que se o respectivo cônjuge tivesse uma idade

inferior não o poderia acompanhar, pelo que se sugere que nesses casos concretos, os cônjuges

€possam acompanhar pagando a respectiva despesa, que são 20,00  (vinte euros)...........................

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

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

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

PONTO  6  –  INFORMAÇÃO  DSASA  N.º  134/2009  PRESTADA  PELA  ENG.ª  SANDRA  COSTA  –

APROVAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA DA GRIPE A (H1N1)...................................................

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu  que  se  deve  ter  em atenção as  recomendações  entretanto

sugeridas pelos organismos competentes em relação a esta matéria, de forma a que a Autarquia

possa estar preparada ou pelo menos precavida para encarar convenientemente este problema, daí

que tenha sido elaborado pelos  Técnicos  Municipais  e  da Higiene e Segurança do Trabalho o

presente Plano de Contingência da Gripe A (H1N1)..........................................................................

ENG.ª SANDRA COSTA: Informou que o presente  Plano seguiu  as normas das  Autoridades  de

Saúde, de forma a prevenir o contágio por este vírus.......................................................................

VEREADOR  GILBERTO  SILVA: Questionou  se  já  estariam  quantificados  os  custos  inerentes  à

aplicação deste Plano de Contingência............................................................................................

ENG.ª SANDRA COSTA: Informou que somente após a aprovação do presente Plano é que irão ser

solicitados os respectivos orçamentos..............................................................................................
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PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que o Plano não especifica valores, mas antes quantidades,

face aos diferentes espaços públicos existentes................................................................................

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o Plano de Contingência

da Gripe A (H1N1)..........................................................................................................................

PONTO  5  –  INFORMAÇÃO/PROPOSTA  N.º  86/2009  PRESTADA  PELO  COORDENADOR  DO

GABINETE DE APOIO SOCIAL – REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIOS HABITACIONAIS................

PRESIDENTE DA CÂMARA: Relembrou que foi anteriormente aprovado pelo Executivo Municipal, o

ante-projecto do Regulamento Municipal de Apoios Habitacionais, tendo o mesmo sido publicado e

estado em apreciação pública, estando por isso mesmo apto a ser aprovado, de forma a poder ser

publicado em Diário da República e assim poder entrar em vigor......................................................

DELIBERAÇÃO:  A  Câmara  Municipal  deliberou  por  unanimidade  aprovar  a  versão  final  do

Regulamento Municipal de Apoios Habitacionais.............................................................................

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

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

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 23

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

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS: .............................................................671.039 Euros e 99 Cêntimos

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: ..................................................1.108.308 Euros e 31 Cêntimos

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES: ......................................................1.779.348 Euros e 30 Cêntimos

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

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

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO

SR. ARLINDO LOUREIRO: Referiu fazer parte da Direcção da ADREP e apesar de esta Associação ter

sido contemplada com a atribuição de um determinado valor na presente Reunião de Câmara,
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relembrou,  contudo,  que  a  Associação tinha  apresentado um projecto  não de  substituição  de

apenas um telhado, mas antes, de remodelação completa do Salão, dado que este foi construído

há mais de 20 anos e não se pretende que o mesmo se degrade ainda mais, daí que tenha surgido

€a ideia de ampliação do mesmo, sendo que estas obras orçam em cerca de 250.000,00  (duzentos

e cinquenta mil euros).....................................................................................................................

Mais disse que esta situação foi dada a conhecer à Câmara Municipal pelo Presidente da Direcção

da  Associação,  tendo  ficado  surpreendido  que  o  apoio  da  Câmara  Municipal  totalize  apenas

€50.000,00  (cinquenta mil euros)...................................................................................................

Reconhece que não compete à Câmara apoiar a construção daquelas obras na sua totalidade,

contudo, com um apoio tão diminuto, a Associação não avançará com qualquer tipo de obra..........

Tendo  em atenção  que  a  Autarquia  se  propôs  a  apoiar  uma determinada  Associação na  sua

€pretensão de adquirir painéis solares é atribuído o montante de 10.000,00  (dez mil euros), no

que respeito ao projecto submetido à apreciação da Câmara Municipal há relativamente pouco

€tempo e relativo a painéis solares custaram pouco mais de 10.000,00  (dez mil euros), o que quer

dizer que à outra Associação os painéis solares são pagos na totalidade e à ADREP apenas foi pago

cerca de 20%..................................................................................................................................

Informou que a ADREP transporta permanentemente cerca de 254 atletas o que implicou que uma

das  viaturas  tenha  avariado,  não sendo  possível  a  sua  reparação,  tendo por  isso  mesmo sido

solicitado um apoio para aquisição de uma nova viatura à Câmara Municipal, contudo, ate à data,

não houve resposta por parte da Autarquia.....................................................................................

Informou que a Direcção irá reunir a fim de analisar estas e outras situações e certamente que a

mesma  irá  manter-se  somente  em mera  gestão  corrente,  até  que  a  Assembleia  Geral  decida

entregar as chaves ao Presidente da Câmara....................................................................................

SR. FRANCISCO ALVES: Em nome da Associação Desportiva de Oiã, agradeceu o facto de ter sido

atribuída uma determinada verba à Associação destinada ao relvado sintético, tendo aproveitado

este momento para convidar desde já o Presidente da Câmara para estar presente nos festejos........

PRESIDENTE DA CÂMARA: Relembrou que o actual Executivo Municipal foi de longe, o que mais

apoiou as Associações.....................................................................................................................

Mais disse ser natural haver Associações que consideravam parca a verba atribuída, não obstante, e

apesar de entender quem assim pensa, deverão aqueles também compreender a outra parte...........

Disse perceber perfeitamente a ambição da ADREP, tanto mais que ainda na última Reunião de

Câmara  foi  atribuído  um  subsídio,  que  nunca  tinha  sido  atribuído  anteriormente,  a  título
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extraordinário..................................................................................................................................

Mais disse que seria bom que se fossem verificar todos os apoios dados pelo presente Executivo

Municipal à ADREP..........................................................................................................................

Referiu,  ainda,  não  haver  qualquer  impedimento,  que  o  próximo  Executivo  Municipal,  possa

reforçar as verbas atribuídas a cada uma das Associações do Concelho............................................

Relembrou que o actual Executivo já tinha apoiado a aquisição de uma viatura por parte da ADREP,

tendo em atenção o facto de uma das viaturas ter sofrido um acidente............................................

Acrescentou que cada Associação é uma Associação e a Autarquia tem de ajudar as que mais

trabalham e mais investem, mas não pode nunca descurar as outras que também necessitam de ser

ajudadas de forma a aproximarem-se das primeiras..........................................................................

Referiu que, de momento, aquele será o Protocolo possível, tendo em atenção que há bem pouco

tempo foi levada a efeito uma Revisão Orçamental que tem determinados montantes para este fim,

daí que estes Protocolos totalizem/esgotem praticamente as verbas que estão inscritas.....................

Afirmou  estar  sempre  disponível  para  receber  as  Associações,  pelo  que  confessou  estar

surpreendido pelo facto de ter sido mencionado que a Direcção daquela Associação se irá reunir e

irão entregar as chaves, mas aquela é uma decisão que compete aos Associados.............................

Referiu estar de consciência tranquila, uma vez que o actual Executivo Municipal tudo fez em prol

do desenvolvimento das Associações do Concelho, estando desde já disponível para reunir com os

responsáveis daquela Associação para debater estes assuntos..........................................................

Mais disse que aquilo que promete gosta de cumprir, caso não seja possível por qualquer razão

honrar esse compromisso analisa em conjunto com os restantes Vereadores do Executivo Municipal

e tenta encontrar uma solução, embora isto possa não ser totalmente compreendido por parte das

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

Referiu ter sido com bastante satisfação que apresentou para deliberação a proposta de celebração

de Protocolos com as Associações, dado ser seu entendimento que estas devem avançar com obras

na medida da possibilidade financeira de cada uma delas.................................................................

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

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Câmara Municipal encerrou a reunião, tendo sido

lavrada a presente acta que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada...........................................

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

.......................................................................................................................................................
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______________________________________

MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA

_______________________________________

JOAQUIM MANUEL SANTOS ALVES DE JESUS

__________________________

GILBERTO TEIXEIRA DA SILVA

________________________________

LEONTINA AZEVEDO DA SILVA NOVO

____________________________________

VÍTOR MANUEL SAMPAIO DE CARVALHO

__________________________

ÓSCAR NEVES PINTO RIBEIRO

_____________________________

JOSÉ MIGUEL CARDOSO DUARTE
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