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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO DE 26 DE 

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

DATA DA REUNIÃO: Vinte e seis de Fevereiro de dois mil e nove.  .....................................................  

LOCAL DA REUNIÃO: Sala das Reuniões, sita no primeiro piso do edifício da Câmara Municipal.  .....  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Foi dispensada a leitura da Acta da Reunião Ordinária da Câmara Municipal, datada de 12 de 

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

VEREADORA LEONTINA NOVO: Acerca da transcrição da discussão dos assuntos relacionados com 

as Obras, solicitou que fosse transcrito mais pormenorizadamente a sua intervenção, 

nomeadamente quando fez referência às condicionantes, as quais não são referidas na Acta. ..........  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Questionou o funcionário responsável pela redacção da Acta, a razão 

pela qual não incluiu o referido pela Vereadora Leontina Novo..........................................................  

MIGUEL DUARTE: Referiu que, como habitualmente elaborou um resumo da referida Reunião, daí 

não constar a totalidade das intervenções, sendo a responsabilidade de incluir ou não uma 

determinada intervenção inteiramente sua. .......................................................................................  
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VEREADORA LEONTINA NOVO: Referiu que, muito embora a Acta seja um resumo das 

intervenções, a mesma omite uma intervenção que considera relevante, uma vez que era uma 

situação que estava a condicionar a posição dos Vereadores do CDS/PP na respectiva votação. ........  

Mais disse que o funcionário elaborou um resumo da acta, terá feito os seus juízos de valor, incluiu 

o que considerou mais importante, no entanto, considerou importante que devia constar da acta as 

condicionantes por si referidas. ..........................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que, aparentemente as omissões se encontram na Ordem do 

Dia, mas não poderá pronunciar-se sobre o assunto em questão dado que não se encontrava 

presente na altura da sua discussão e votação, que foi por unanimidade. ..........................................  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Mencionou ter votado favoravelmente pelo facto de a questão ter 

sido esclarecida. .................................................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Disse que iria permitir que fosse transcrito na íntegra para a acta o que 

foi efectivamente dito naquele ponto da Ordem de Trabalhos, não só no que à Vereadora Leontina 

Novo diz respeito, mas igualmente em relação às restantes intervenções...........................................  

VEREADORA LAURA PIRES: Referiu que se está a abrir um precedente, muito embora reconheça 

que o Presidente da Câmara o faz, para que o mesmo seja do conhecimento público e para que 

não haja quaisquer dúvidas relativamente àquele assunto, contudo este é um precedente que a ser 

aberto poderá ser grave, porque se de ora em diante os Vereadores passarem a exigir a transcrição 

de determinada intervenção, a mesma terá de ser efectuada. ............................................................  

Mais disse considerar que uma Acta deve traduzir o que mais importante se passou numa Reunião 

e não reproduzir na íntegra as intervenções, para isso existe a gravação áudio. .................................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Referiu estar preocupado com a postura das pessoas em relação à 

discussão daquele assunto, nunca tendo sido exigido que fosse transcrito para a Acta o teor do 

Parecer dos Serviços Técnicos da Câmara Municipal ou de outras entidades. Se o Presidente da 

Câmara autorizar esta transcrição, deverá de ora em diante transcrever-se todos os Pareceres 

Técnicos emitidos pelas diversas entidades. ........................................................................................  

Considerou que, com esta posição, se estava a desconfiar dos Serviços Técnicos quando estes 

emitem o seu parecer sobre determinado projecto. ...........................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu não ter sido solicitada a transcrição de nenhum parecer, mas tão 

somente a transcrição da intervenção da Vereadora Leontina Novo, daí ter manifestado toda a 

abertura e toda a disponibilidade para que essa transcrição seja efectuada. ......................................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Afirmou que a Câmara Municipal não tem acesso, nem lhe é enviada 

a Acta das reuniões da Reserva Agrícola, dado que nessa mesma reunião são analisados uma série 
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de assuntos e emitidos diversos pareceres. O que é remetido à Câmara Municipal é o parecer e esse 

mesmo parecer consta do processo e foi com base nesse parecer que os Serviços Técnicos da 

Câmara Municipal informaram. .........................................................................................................  

Referiu não conseguir conceber a pretensão da Vereadora Leontina Novo, porque os Técnicos da 

Câmara Municipal não podem emitir pareceres ao seu belo prazer, têm de dar o seu parecer desde 

que sejam cumpridas as condicionantes impostas, pelo que considera que a pretensão da 

Vereadora Leontina Novo representa uma desconfiança dos Serviços Técnicos da Autarquia.............  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Referiu que não tinha colocado em causa nenhum Parecer emitido 

pelos Serviços Técnicos da Câmara Municipal. ...................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que a pretensão da Vereadora Leontina Novo foi comunicada ao 

funcionário da Autarquia, sem previamente ter solicitado autorização ao Presidente da Câmara, 

tendo aquele ouvido novamente a gravação da referida reunião, tendo então elaborado um 

pequeno texto que seguidamente passou a ler. .................................................................................  

Concluída a leitura e não havendo oposição à inclusão daquele texto na Acta da Reunião de 

Câmara de 12 de Fevereiro, passou-se à votação da mesma. .............................................................  

DELIBERAÇÃO: A Acta da Reunião de Câmara de 12 de Fevereiro de 2009 foi aprovada por maioria 

com a abstenção do Vice-Presidente da Câmara por não ter estado presente naquela Reunião de 

Câmara. .............................................................................................................................................  

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

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

VEREADOR MANUEL SILVESTRE: Referiu que, muito embora não seja favorável à realização de 

corsos carnavalescos muito sofisticados, ficou a saber pela comunicação social que o Carnaval do 

Funchal tinha custado apenas 350.000,00 € (trezentos e cinquenta mil euros), verba esta reduzida 

em comparação com a grandeza do mesmo e comparando por exemplo com o Carnaval de Ovar 

onde foram gastos cerca de 500.000,00 € (quinhentos mil euros). ....................................................  

Tendo em atenção a realização de diversos eventos no “Espaço Inovação” e embora considere que 

a realização das primeiras edições dos eventos têm sempre um custo superior aos seguintes, referiu 

que se poderia tentar averiguar como é que o Funchal conseguiu realizar aquele evento grandioso 

com tão pouco dinheiro. ....................................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que são realidades completamente distintas, sendo óbvia a 

preocupação do Executivo Municipal na preparação da próxima edição da FIACOBA em prol do 

desenvolvimento do Concelho. ..........................................................................................................  

VEREADOR ACÁCIO ALBUQUERQUE: Referiu que alguns pais da Escola do 1.º Ciclo da Mamarrosa 
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manifestaram a sua preocupação, pelo facto de o espaço exterior coberto da Escola ser bastante 

exíguo, sendo que, quando chove, as crianças não têm uma zona onde se possam abrigar. .............  

Mais disse estar a ser considerada a construção de uma zona coberta para as crianças, já que a 

nova Escola ainda vai demorar algum tempo até ser construída. ........................................................  

VEREADORA LAURA PIRES: Registou com agrado a grande adesão das Escolas do Concelho ao 

Carnaval da Pequenada, tendo sido igualmente grande a adesão dos respectivos familiares, que 

passou não só por estarem presentes no desfile, mas também pela ajuda dada na confecção dos 

fatos, sendo bastante agradável a existência deste espírito e união das famílias em relação à Escola.  

A fim de que as famílias não tivessem de suportar os custos inerentes à execução dos fatos, a 

Autarquia atribuiu um subsídio de 5,00 € (cinco euros) por criança participante e 50,00 € 

(cinquenta euros) por carro alegórico, tendo sido solicitado que fossem utilizados materiais 

recicláveis e outros materiais mais baratos. ........................................................................................  

Em relação às inscrições para frequência do CET - Tecnologia Mecatrónica, referiu que houve 

bastantes inscrições, o que levou a que neste momento os candidatos estejam a ser seleccionados, 

de modo a que o Curso se inicie a 6 de Março. .................................................................................  

Informou que a Autarquia não possui nenhum pedido para instalar um abrigo na Escola do 1.º 

Ciclo da Mamarrosa, muito embora reconheça que na sua generalidade existe essa mesma 

deficiência em diferentes Escolas do Concelho pelo facto de já serem antigas. Contudo e tendo em 

atenção o investimento que se irá efectuar na construção de novas Escolas, somente em casos 

excepcionais é que irá ser instalado um coberto, é o caso de Oliveira do Bairro, contudo este será 

um tipo de coberto amovível que poderá posteriormente ser recolocado numa outra Escola. ............  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Deu a conhecer ter ocorrido um grande acontecimento desportivo 

em Oliveira do Bairro, que foi o “5.º Corta-Mato Cidade de Oliveira do Bairro”, tendo sido uma 

honra para o Concelho receber cerca de 400 atletas, havendo igualmente vários campeões distritais 

do Concelho e que irão participar nos campeonatos nacionais, sendo esta, uma vertente desportiva 

que está a dar bastantes frutos no Concelho. ....................................................................................  

Mais referiu que a presença do público a assistir às provas foi de cerca do dobro da que participou 

no ano transacto. ...............................................................................................................................  

VEREADOR MANUEL SILVESTRE: Referiu que efectivamente o 5.º Corta-Mato é um acontecimento 

com notoriedade no Concelho de Oliveira do Bairro e que dá bastantes frutos a nível desportivo. ....  

Alertou para o facto de aquando da realização do Carnaval da Pequenada, o trânsito automóvel na 

E.N. 235 ter sido bastante condicionado, nomeadamente para quem pretendia entrar na Cidade de 

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



 
 

 

 
   

         5|19

 

Deu os parabéns por estar a ser construída a primeira passadeira elevada na Cidade de Oliveira do 

Bairro. ................................................................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu ser agradável que o congestionamento na E.N. 235 tenha sido 

pelos motivos indicados, dando os parabéns pelo sucesso da iniciativa, que veio trazer bastante 

alegria e cor à Cidade de Oliveira do Bairro........................................................................................  

Em relação às passadeiras elevadas informou que após ter sido levada a efeito a construção da 

primeira delas em Oiã, foi recentemente construída uma na Mamarrosa e está a ser construída uma 

outra em Oliveira do Bairro, contudo outras se seguirão nas diferentes Freguesias do Concelho. ......  

Deu os parabéns à organização responsável pela realização do “5.º Corta-Mato Cidade de Oliveira 

do Bairro”, quer pela participação de um grande número de atletas, quer pela presença de um 

número significativo de público. ........................................................................................................  

Mais disse ter tido a oportunidade de naquele evento, homenagear três atletas que têm levado o 

nome do Concelho além fronteiras com o seu excelente desempenho, foram elas a Anália Rosa, a 

Carla Martinho e a Solange Jesus.......................................................................................................  

Referiu não passar despercebido a ninguém a recuperação que foi levada a efeito no edifício da 

“Casa Verde”. ...................................................................................................................................  

Deu a conhecer que continuam a ser levados a efeito os alargamentos no âmbito da construção da 

“Nova Alameda da Cidade” que são de significativa expressão. ........................................................  

Referiu já ter sido demolida a casa velha no arruamento que liga a Rotunda da Tilacha a Vila Verde, 

e que se situava no terreno cuja aquisição foi deliberada na última Reunião de Câmara. ...................  

Deu a conhecer ter estado presente numa acção subordinada ao tema “O Cancro da Mama”, 

promovido pelo Orfeão de Bustos, tendo ficado desiludido pelo facto de ter sido tão pouca a 

presença de público nesta iniciativa, o que deverá fazer reflectir aqueles que criticam a falta deste 

tipo de iniciativas, no entanto quando elas ocorrem não participam nas mesmas. .............................  

Informou ter recebido um ofício subscrito pelo Presidente do Conselho Directivo do Instituto de 

Gestão Financeira de Infra-Estruturas da Justiça, a respeito do lançamento a concurso do Palácio da 

Justiça de Oliveira do Bairro e que refere que estão reunidas as condições para se proceder ao 

lançamento do Concurso de Construção do Palácio da Justiça que será levado a efeito no decurso 

da próxima semana. ...........................................................................................................................  

Referiu ter estado numa Reunião onde estiveram presentes além do primeiro-ministro, diversos 

ministros, secretários de estado, e onde teve oportunidade de abordar a questão do novo Quartel 

da GNR, dos Pólos Escolares, do Palácio da Justiça, a Revisão do PDM. ..............................................  

Ainda a respeito da construção do Palácio da Justiça, referiu ter sido informado nessa mesma 
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reunião que o investimento do Ministério da Justiça no Distrito de Aveiro, orça em 15.490.000,00 € 

(quinze milhões quatrocentos e noventa mil euros), cabendo a Oliveira do Bairro 5.150.000,00 € 

(cinco milhões cento e cinquenta mil euros). ......................................................................................  

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

PONTO 3 – PARECER EMITIDO PELO GAJ - GABINETE DE APOIO JURÍDICO, PARA APROVAÇÃO DO 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O INSTITUTO DOS REGISTOS E NOTARIADO E O MUNICÍPIO 

DE OLIVEIRA DO BAIRRO - PROJECTO “CASA PRONTA”. ..................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Procedeu à leitura do teor do Parecer do Gabinete de Apoio Jurídico 

sobre o presente Protocolo, o qual se dá aqui por integralmente reproduzido para todos os efeitos 

legais. ................................................................................................................................................  

Em seguida referiu que a celebração do presente Protocolo irá permitir agilizar os serviços dos 

Registos e Notariado em estreita cooperação com a Câmara Municipal, tendo como objectivo uma 

maior simplificação e rapidez para com as necessidades do Munícipe. ...............................................  

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

celebrar entre o Instituto dos Registos e Notariado e o Município de Oliveira do Bairro, com vista à 

implementação do Projecto “Casa Pronta”. .......................................................................................  

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

PONTO 4 – PROTOCOLO ELABORADO PELO GAJ - GABINETE DE APOIO JURÍDICO COM VISTA À 

CELEBRAÇÃO ENTRE MÁRIO PEREIRA DE ALMEIDA E MARIA JÚLIA DA CONCEIÇÃO NUNES E O 

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO - CEDÊNCIA A TÍTULO GRACIOSO DO USUFRUTO E 

UTILIZAÇÃO DE MOINHO SITO EM MONTELONGO DA AREIA, FREGUESIA E CONCELHO DE 

OLIVEIRA DO BAIRRO. .......................................................................................................................  

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que o presente Protocolo surge no seguimento da 

requalificação que se levou a efeito na vala existente na zona do Parque da Canhota em 

Montelongo da Areia, sendo que ao lado da mesma existe um Moinho de Água. Após contactos e 

negociações havidas com os proprietários, surgiu a possibilidade de vir a recuperar o referido 

moinho, que possui ainda as mós, pelo que com a sua recuperação, este poderá vir a funcionar 

novamente. ........................................................................................................................................  

Referiu que a própria Junta de Freguesia já adquiriu um terreno a poente da vala, pelo que estarão 

reunidas as condições para se poder criar naquele local um espaço de lazer. .....................................  

Mais disse que o presente Protocolo prevê que se possa recuperar o moinho a custas do Município 

e em contrapartida, que o Município possa usar aquele espaço durante 49 anos. .............................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Referiu que alguns dos presentes andaram durante mais de doze 
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anos a ouvir falar da rota dos moinhos, tendo esse mesmo assunto sido debatido quer em Reunião 

de Câmara, quer em Sessão da Assembleia Municipal, não tendo havido no entanto qualquer 

tentativa de levar a efeito a criação dessa rota. ..................................................................................  

Mais disse que este Protocolo marcará o início da beneficiação do moinho e área envolvente, 

podendo posteriormente avançar para a requalificação de outro moinho, para que, deste modo, a 

rota dos moinhos em Oliveira do Bairro seja uma realidade. ..............................................................  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Referiu concordar com a recuperação deste e de outros moinhos, 

recordando que no anterior Mandato, os proprietários já tinham sido abordados no sentido de 

adquirir o moinho, não se tendo, no entanto, revelado nada fácil chegar a um acordo. Mais referiu 

que tendo esta situação surgido no final do Mandato, não houve tempo suficiente para discutir 

todas as questões inerentes à celebração de um eventual protocolo. .................................................  

VEREADOR ACÁCIO ALBUQUERQUE: Referiu ser importante promover a recuperação deste 

património, tendo em vista os fins turísticos ou os fins didácticos, esperando que venha a ser 

incluído na Rota dos Moinhos, um moinho existente em Malhapão, relativamente ao qual, no 

passado, já houve uma tentativa de negociação com os respectivos proprietários mas que não foi 

conseguida. .......................................................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Pelas intervenções efectuadas sobressai uma das grandes diferenças 

entre o anterior e o actual Executivo Municipal, uma vez que foi afirmado que o anterior Presidente 

da Câmara, que esteve 16 anos à frente dos destinos da Autarquia, e apesar de tanto se ter falado 

na Rota dos Moinhos, afinal não houve tempo suficiente para se conseguir chegar a um 

entendimento com os proprietários, mas tal como esta negociação se revelou difícil e não deu os 

seus frutos no passado, o mesmo sucedeu com outras de que é exemplo a tentativa de negociação 

do terreno junto à Rotunda de Vila Verde, em que, apesar das tentativas, foi o actual Executivo 

Municipal que conseguiu concretizar as negociações. ........................................................................  

Referiu que os Munícipes do Concelho olham para o que o Executivo Municipal faz e não para 

aquilo que se diz ou que se indicia fazer e esta é uma primeira iniciativa de outras que se seguirão, 

uma vez que não se está a olhar para as dificuldades das negociações ou para a falta de tempo 

para as concretizar. ............................................................................................................................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Recordou que os proprietários do moinho em causa são os mesmos 

que eram no passado, contudo, começaram a verificar que estava a ser dado um tratamento 

especial ao Parque da Canhota, a ser beneficiado o caminho de acesso ao mesmo, pelo que 

começaram a sentir a necessidade de ceder a uma questão colocada pela Câmara Municipal, pois 

esta começou a preparar o terreno, de forma a que as pessoas sintam que o local está a ser 
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valorizado, daí sentir a vontade e o orgulho em que o processo avance. ...........................................  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Referiu que somente no último ano do anterior Mandato é que se 

iniciaram as negociações no sentido de adquirir o moinho, tendo o protocolo inicial sido elaborado 

no início de 2005, dado ter sentido alguma abertura da parte dos proprietários, mas aí os meses 

foram curtos para se conseguir estabelecer alguma negociação. .......................................................  

VEREADOR MANUEL SILVESTRE: Referiu que os Presidentes de Câmara nunca podem fazer tudo, 

tem sempre de sobrar alguma coisa para aqueles que vêm a seguir. .................................................  

Tendo em atenção que se encontra afixado no Concelho um cartaz que refere que Oliveira do 

Bairro é património, recordou que um dos grandes patrimónios do Concelho e que por ser menos 

visível é mais difícil de preservar, é a sua ruralidade, que merece que se faça um grande 

investimento e, neste sentido, disse ser da opinião de que se deveria avançar com a criação da Casa 

Rural, dado que os jovens não fazem a mínima ideia de como viviam os seus antepassados, daí a 

necessidade de preservar o que Oliveira do Bairro tem de melhor para oferecer. ...............................  

VEREADORA LAURA PIRES: Concordou que o património mais importante em preservar em Oliveira 

do Bairro é a natureza e a ruralidade, mas também o são as indústrias e hoje em dia, além do 

turismo de natureza, está igualmente em voga o turismo industrial, ou seja, a visita a unidades 

fabris de forma a poder conhecer-se os diferentes processos de fabrico e outros. .............................  

Relembrou que a nível de turismo de natureza, a criação do Parque Verde da Cidade vem dar uma 

resposta a essa área, já que se irá promover a recuperação de marinhas de arroz, a recuperação da 

eira, irá permitir o cultivo de alguns produtos e essa será uma perspectiva bastante interessante. .....  

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

celebrar entre Mário Pereira de Almeida e Maria Júlia da Conceição Nunes e o Município de Oliveira 

do Bairro referente à cedência a titulo gracioso do usufruto de um moinho sito em Montelongo da 

Areia, Freguesia e Concelho de Oliveira do Bairro. .............................................................................  

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

PONTO 5 – PROTOCOLO ELABORADO PELO GAJ - GABINETE DE APOIO JURÍDICO COM VISTA À 

CELEBRAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO E A RODOVIÁRIA DA BEIRA LITORAL. .  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Procedeu à leitura do teor da Proposta referente ao presente Protocolo, 

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

Recordou que os TOB é um dos projectos que o actual Executivo Municipal pretendia levar a efeito, 

tendo sido colocado em funcionamento e, após meses de funcionamento e porque é obrigatória a 

concessão dos trajectos, a Rodoviária da Beira Litoral solicitou junto da respectiva entidade que esta 

concessão lhe fosse atribuída. O presente Protocolo apenas altera o facto de a Câmara Municipal 
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em vez de contratar e pagar um serviço e de determinar que o custo social é de 0,50 € (cinquenta 

cêntimos), que posteriormente é abatido aquando do pagamento, assim, procede-se de outra 

forma, ou seja, a Autarquia dá um contributo exactamente igual que deriva do custo histórico 

abatido da verba que for arrecadada pela própria empresa, não sendo os valores alterados sem 

prévia decisão da Câmara Municipal. .................................................................................................  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Constatou que o pagamento efectuado pela Autarquia não é fixo, 

ou seja, vai depender do número de utilizadores, pelo que questionou se essa avaliação é efectuada 

mensalmente. ....................................................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que o valor é exactamente igual ao que tem sido até ao 

momento, contudo e uma vez que a Rodoviária da Beira Litoral detem a concessão, emitem uma 

factura demonstrando o montante dos bilhetes vendidos e cuja auditoria tem de ser igualmente 

levada a efeito pela Autarquia para confirmar o montante a pagar. ..................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar, ao abrigo do disposto na 

alínea c) do n.º 1 do art.º 13.º e alínea d) do n.º 1 do art.º 18.º da Lei n.º 159/99, de 14 de 

Setembro e nas alíneas a) e b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro na 

redacção dada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a celebração de um protocolo com a 

Rodoviária da Beira Litoral, S.A., nos termos constantes da Minuta de Protocolo. ..............................  

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

PONTO 6 - REALIZAÇÃO DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 12/03/2009 NA SEDE DA JUNTA DE 

FREGUESIA DE BUSTOS E POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO NA MESMA. ....................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Relembrou que o actual Executivo Municipal tomou a iniciativa de 

deslocalizar a realização de algumas Reuniões de Câmara nas diferentes Freguesias do Concelho, 

pelo que propôs que a próxima se realizasse na Junta de Freguesia de Bustos. Como se trata da 

primeira reunião do mês, reunião esta que não permite a participação do público, propôs que 

sendo a reunião deslocalizada, a mesma fosse aberta à participação do público. ...............................  

VEREADOR MANUEL SILVESTRE: Tendo em atenção que a Reunião não é a última do mês, logo 

não é aberta à intervenção do público, ao ser autorizada a sua intervenção, o deveria ser apenas 

para análise de assuntos relativos à Freguesia de Bustos. ...................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que a ser assim se estaria a restringir a intervenção do público e 

não é isso que se pretende numa Reunião que permite a intervenção dos Munícipes. .......................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade que a próxima Reunião do 

Executivo Municipal a realizar no dia 12 de Março tenha lugar na Junta de Freguesia de Bustos, 

sendo a mesma aberta à intervenção do Público, devendo desta deliberação ser dado o respectivo 
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conhecimento público, nos termos propostos. ...................................................................................  

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

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

ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DO PRÉDIO RÚSTICO ARTIGO 

1.835, SITO NA FREGUESIA DA PALHAÇA, CONCELHO DE OLIVEIRA DO BAIRRO, PARA 

IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DA PALHAÇA - ATRIBUIÇÃO DE INDEMNIZAÇÃO NO VALOR DE 

1.000,00 €. ........................................................................................................................................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Informou que os terrenos em causa faziam parte de uma divisão 

familiar, tendo sido paga aos restantes proprietários uma indemnização relativamente às árvores 

existentes. Como o proprietário deste terreno estava ausente não se havia colocado o problema da 

indemnização pelas árvores em crescimento, questão colocada à posteriori, daí que se tenha 

entendido, por uma questão de igualdade de tratamento, atribuir a respectiva indemnização. .........  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma indemnização a 

Estêvão Martins Cura e mulher, no valor de 1.000,00 € (mil euros) referente aos choupos em 

crescimento existentes no prédio rústico n.º 1.835 sito na Freguesia da Palhaça. ...............................  

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

PONTO 8 – PROPOSTA APRESENTADA PELO VEREADOR DO PELOURO ANTÓNIO MOTA - 

AQUISIÇÃO DO PRÉDIO RÚSTICO ARTIGO 5.083, SITO NA FREGUESIA E CONCELHO DE OLIVEIRA 

DO BAIRRO, PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE VERDE DA CIDADE, PELO PREÇO DE 1.350,00 €. ...  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade adquirir o prédio rústico 5.083 sito 

na Malvasia, Freguesia e Concelho de Oliveira do Bairro, com a área registada de 1.350 m2, a 

Manuel de Oliveira Quintaneiro e mulher, Maria Adélia de Oliveira Quintaneiro Batista Moreira e 

marido (1/2), herdeiros de Maria Amélia Rosa de Jesus e Rui Pedro Abrantes Campos dos Santos e 

mulher (1/2), pelo montante de 1.350,00 € (mil trezentos e cinquenta euros). ..................................  

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

PONTO 9 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELO COORDENADOR DO GABINETE DE APOIO ÀS 

ASSOCIAÇÕES PAULO MARTINS - REALIZAÇÃO DOS JOGOS “MUNICÍPIOS SEM FRONTEIRAS” - 

ADJUDICAÇÃO DOS SERVIÇOS À FIRMA PEREIRA DE MOURA, LDA. PELO VALOR DE 13.000,00 € 

+IVA. E APROVAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO. ...........................................................................  

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

1.º - Adjudicar a Aquisição de Serviços para a “Realização dos Jogos Municípios sem Fronteiras 

2009” à firma Pereira de Moura, Lda., pelo valor de 13.000,00 € (treze mil euros) acrescido de IVA, 

à taxa legal em vigor.  ........................................................................................................................  
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2.º - Aprovar a Minuta do Contrato. ..................................................................................................  

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

PONTO 10 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELO COORDENADOR DO GABINETE DE APOIO ÀS 

ASSOCIAÇÕES PAULO MARTINS - REALIZAÇÃO DO EVENTO “VIVA AS ASSOCIAÇÕES/2009” - 

APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS RESPECTIVAS DESPESAS NO VALOR 

PREVISÍVEL DE 60.000,00 €. ..............................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Recordou que o presente evento consta do Orçamento da Câmara 

Municipal, sendo esta a sua 4.ª edição, constituindo uma aposta do actual Executivo Municipal, no 

sentido de promover o associativismo do Concelho. O presente evento decorre por altura do 

Feriado Municipal, pelo que a abertura do mesmo ocorrerá no dia 20 de Maio e o seu 

encerramento acontecerá a 24 de Maio. ............................................................................................  

VEREADOR MANUEL SILVESTRE: Referiu que comparando os valores deste evento com os da 

realização dos Jogos  “Municípios sem Fronteiras”, os mesmos são quatro vezes superiores, no 

entanto este último tem um impacto muito maior na adesão dos Munícipes, pelo que se poderia 

aproveitar para dar mais visibilidade ao “Viva as Associações” promovendo uma maior divulgação. .  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que apesar de ser este o montante que se encontra inscrito 

em Orçamento, a Autarquia não costuma despender aquela verba e neste valor estão incluídos 

todos os custos, inclusivé os inerentes à divulgação do evento, o que não sucede com o valor 

estabelecido em relação à realização dos jogos “Municípios sem Fronteiras”, recordando 

igualmente que o presente evento encarece bastante devido à necessidade de montagem e 

desmontagem de diverso tipo de equipamento. ................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a despesa relativa a toda a 

organização do evento “Viva as Associações/2009”, num valor previsível de 60.000,00 € (sessenta 

mil euros), inscrito na rubrica do PAM 2009/0102/020220 - Projecto 57. ..........................................  

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

PONTO 11 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELA DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS - APROVAÇÃO DA 

1.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 9.397,36 € + IVA. .....................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a 1.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 9.397,36 € (nove mil trezentos e noventa e sete euros e trinta e seis cêntimos) acrescido de 
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IVA, à taxa legal em vigor.  ................................................................................................................  

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

PONTO 12 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 1 DA EMPREITADA DE “REVITALIZAÇÃO URBANA NO 

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

VALOR DE 12.773,81 € + IVA – FIRMA PEDRA & MAIA, LDA. ...........................................................  

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

12.773,81 € (doze mil setecentos e setenta e três euros e oitenta e um cêntimos) acrescido de IVA, 

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

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

PONTO 13 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 1 DA EMPREITADA DE “BENEFICIAÇÃO DA TRAVESSA DAS 

CAVADAS EM OIÃ”, NO VALOR DE 8.991,19 € + IVA – FIRMA PAVIAZEMEIS, LDA. .........................  

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

8.991,19 € (oito mil novecentos e noventa e um euros e dezanove cêntimos) acrescido de IVA, à 

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

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

PONTO 14 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 1 DA EMPREITADA DE “FORNECIMENTO E MONTAGEM DE 3 

SISTEMAS DE CONTROLO DE VELOCIDADE”, NO VALOR DE 11.983,00 € + IVA – FIRMA EYSSA-

TESIS - TECNOLOGIA DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, S.A.. .................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que a Autarquia irá levar a efeito a implementação de mais 

alguns sistemas de controlo de velocidade em diferentes pontos do Concelho, dado que, apesar da 

existência de sinalização vertical, os condutores de veículos automóveis não cumprem essa mesma 

sinalização, tendo recentemente recebido um abaixo-assinado de moradores da Rua do Roque, 

Freguesia da Palhaça a solicitar a colocação nesse local de um sistema destes. ..................................  

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

11.983,00 € (onze mil novecentos e oitenta e três euros) acrescido de IVA, à taxa legal em vigor. ....  

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

PONTO 15 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELO CHEFE DA DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS ENG.º RUI 

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

“REMODELAÇÃO DE ESCOLAS DO CONCELHO 2008 - PERRÃES”: ...................................................  

EMPRESA ADJUDICATÁRIA: .................................. NÍVEL 20 - ESTUDOS, PROJECTOS E OBRAS, LDA. 

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

CUSTO TOTAL DA EMPREITADA:  ......................................................................... 77.640,08 € + IVA 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a Revisão de Preços e a 
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Conta Final da Empreitada “Remodelação de Escolas do Concelho 2008 - Perrães”. .........................  

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

PONTO 16 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELO CHEFE DA DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS ENG.º RUI 

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

“REMODELAÇÃO DE ESCOLAS DO CONCELHO 2008 - TROVISCAL”: ...............................................  

EMPRESA ADJUDICATÁRIA: .................................. NÍVEL 20 - ESTUDOS, PROJECTOS E OBRAS, LDA. 

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

CUSTO TOTAL DA EMPREITADA:  ......................................................................... 84.301,56 € + IVA 

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

Conta Final da Empreitada “Remodelação de Escolas do Concelho 2008 - Troviscal”. .......................  

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

 

O B R A S 

 

PONTO 1 - REQUERIMENTO DE ARMANDO MARQUES FERREIRA A SOLICITAR A RECEPÇÃO 

PROVISÓRIA DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO REFERENTES AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 03/06 - 

OBRA SITA NO REGATINHO, FREGUESIA DE OIÃ. ..............................................................................  

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que a Operação de Loteamento e Licenciamento tinha 

sido aprovada em Dezembro de 2005, sendo uma das cláusulas a apresentação de uma caução no 

valor de 22.886,96 € (vinte e dois mil oitocentos e oitenta e seis euros e noventa e seis cêntimos) e 

neste momento o requerente solicita a Recepção Provisória das Obras de Urbanização, tendo sido 

levada a efeito a respectiva vistoria, que confirma que as obras se encontram concluídas, podendo 

desta forma ser libertado 90% da Garantia Bancária. ........................................................................  

DELIBERAÇÃO: Face ao exarado no Auto de Vistoria de 05/02/2009, a Câmara Municipal deliberou, 

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

Loteamento n.º 03/06 e libertar 90% da caução ficando os restantes 10% durante o período de 

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

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

 

A D I T A M E N T O 

 

PONTO 1 - CONTRATO DE CEDÊNCIA COM PAGAMENTO DE INDEMNIZAÇÃO, A CELEBRAR COM 

O SR. ANÍBAL FERREIRA DOS SANTOS, EM VILA VERDE - ADITAMENTO ÀS CONTRAPARTIDAS DE 
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CEDÊNCIA. ........................................................................................................................................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Referiu que após o Munícipe em causa, após ter acordado as 

condições de cedência com a Autarquia, lembrou-se que aquando da requalificação da E.M.596 lhe 

tinha sido prometida a colocação de um portão no terreno cedido, no entanto o mesmo não foi 

colocado pelo anterior Executivo, tendo sido já o actual Executivo Municipal que procedeu à sua 

colocação, daí que, havendo um local de acesso ao terreno, exigiu que esta pretensão deveria 

constar do respectivo Contrato de Cedência. .....................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a Informação do Vereador 

do Pelouro das Obras Municipais António Mota nos exactos termos exarados. ..................................  

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

PONTO 2 - OFÍCIO DO SERVIÇO DE FINANÇAS DE OLIVEIRA DO BAIRRO - NOMEAÇÃO DO VOGAL 

DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA INTEGRAR A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO, A QUE SE REFERE O 

ARTIGO 76.º DO CIMI. .......................................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou ter sido recebido um ofício proveniente do Serviço de Finanças 

de Oliveira do Bairro, solicitando a nomeação no prazo de 20 dias, do Vogal da Câmara Municipal 

para integrar a Comissão de Avaliação. .............................................................................................  

Informou que o representante do Município tem sido até à presente data o Eng.º José Gonçalves, 

pelo que propôs que fosse novamente indicado aquele Técnico Municipal. .......................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade nomear como representante da 

Câmara Municipal para integrar a Comissão de Avaliação nos termos do art.º 76.º do CIMI, o 

Técnico Superior, Eng.º José Augusto da Cunha Gonçalves. ..............................................................  

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

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

EXECUÇÃO DA EMPREITADA “REABILITAÇÃO DA RUA DO DEPÓSITO DA ÁGUA EM BUSTOS”, 

ENG.º RUI MORAIS - LISTA DE ERROS E OMISSÕES. ..........................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou decorrer da Lei que quando são abertos os respectivos 

procedimentos, se surgem dúvidas por parte de alguns dos concorrentes, devem as mesmas ser 

passadas a escrito e remetidas a todos os concorrentes. ....................................................................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Referiu que os Serviços Técnicos estão a informar uma série de erros 

e omissões dos quais não vão ser responsáveis, dado que se não fossem detectados antes do início 

das obras seria o Município a assumir esses Trabalhos a Mais ou Imprevistos, daí que essa listagem 

de erros e omissões tenha de ser entregue aos candidatos antes da adjudicação definitiva da 

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

1.º - Aprovar o novo Mapa de Quantidades anexo à Informação do Presidente do Júri do Concurso 

Público, onde são admitidos ou rejeitados os erros e omissões apresentados pelos concorrentes, de 

acordo com o preceituado no n.º 5 do art.º 61 do CCP; ....................................................................  

2.º - Notificar todos os concorrentes que tenham adquirido o processo de concurso, dando 

conhecimento do teor da Informação do Presidente do Júri do Concurso Público e do novo Mapa 

de Quantidades. ................................................................................................................................  

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

PONTO 4 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO CHEFE DA DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, ENG.º RUI 

MORAIS - APROVAÇÃO DO NOVO PROGRAMA DE TRABALHOS, CRONOGRAMA FINANCEIRO E 

PLANO DE PAGAMENTOS DA EMPREITADA “NOVA ALAMEDA DA CIDADE: TRATAMENTO 

URBANO: EXECUÇÃO DE MUROS DE VEDAÇÃO EM VÁRIAS PARCELAS”. .......................................  

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Relembrou que já tinha sido elaborado um contrato inicial 

destinado a determinadas parcelas, no entanto, tendo em atenção os novos contactos levados a 

efeito e estando a empresa no terreno, considerou-se que a mesma deveria avançar com os novos 

trabalhos, sendo necessário aprovar o novo cronograma de execução dos trabalhos e respectivos 

pagamentos. ......................................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o Programa de Trabalhos, 

Cronograma Financeiro e Plano de Pagamentos apresentado pela firma Construtora Paulista, Lda., 

referente à empreitada de “Nova Alameda da Cidade: Tratamento Urbano: Execução de Muros de 

Vedação em Várias Parcelas”. ............................................................................................................  

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

PONTO 5 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO CHEFE DA DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, ENG.º RUI 

MORAIS - APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRA DA EMPREITADA 

“PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA BUNHEIRA ........................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar o Plano de Segurança e 

Saúde em Obra do empreiteiro Paviazeméis, Lda., relativamente à Empreitada “Pavimentação da 

Rua da Bunheira”. .............................................................................................................................  

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

PONTO 6 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELA OFICIAL PÚBLICA, DR.ª JOANA VIDAL - AQUISIÇÃO DE 

SERVIÇO DE “ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA (AAE) DA 2.ª REVISÃO 

DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO” - APROVAÇÃO DA MINUTA DE 

CONTRATO - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DATADO DE 
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20/02/2009. .......................................................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que a presente situação decorre das novas obrigações face às 

revisões dos Planos Directores Municipais. .........................................................................................  

Mais disse que a questão da Avaliação Estratégica Ambiental tinha sido debatida na reunião havida 

com o Primeiro-Ministro, já que, por vezes, os Técnicos da CCDR são mais exigentes do que a Lei 

conceptualmente e o próprio simplex prevêem, e praticamente todos os Autarcas se queixaram 

desta situação, uma vez que ao contrário do que é anunciado, de que a aprovação dos PDM’s é 

rápida, na prática assim não é. ...........................................................................................................  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Estando a Revisão do PDM em fase já adiantada, procurou saber se 

já está prevista uma data para a sua conclusão. .................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu ter-se habituado, quando as situações não dependem da 

vontade do Município, a não estabelecer qualquer prazo, é o presente caso, pois está tudo 

dependente de outras entidades, pois os respectivos pareceres chegam à Câmara Municipal a 

“conta gotas”. Pelo contrário a Câmara Municipal tem dado resposta atempada às questões que 

vão surgindo. .....................................................................................................................................  

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Recordou ter informado numa anterior Reunião de Câmara, que 

tinha estado numa reunião da Comissão Mista de Coordenação, tendo sido afirmado por todas as 

entidades presentes que no prazo máximo de quinze dias, a Câmara Municipal receberia os 

pareceres de todas as entidades, só que esses quinze dias já passaram e já está a fazer quase um 

mês e somente foram recebidos cinco ou seis pareceres de uma total de vinte entidades que 

estavam presentes na reunião. ...........................................................................................................  

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

da Câmara datado de 20/02/2009, em que aprovou a Minuta de Contrato referente à Aquisição de 

Serviço de “Elaboração da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) da 2.ª Revisão do Plano Director 

Municipal de Oliveira do Bairro”. .......................................................................................................  

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

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

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

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

 ..........................................................................................................................................................  
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RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA:- Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria referente ao dia 25 

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

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS:  ............................................................... 541.762 Euros e 92 Cêntimos 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS:  ................................................... 1.015.688 Euros e 40 Cêntimos 

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES:  ....................................................... 1.557.451 Euros e 32 Cêntimos 

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

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

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO 

 

SR. MANUEL CARVALHO: Tendo sido aventada a possibilidade de criar a Rota dos Moinhos em 

Oliveira do Bairro, recordou que também na freguesia da Palhaça existem alguns moinhos, pelo 

que poderá pensar-se na respectiva recuperação. ..............................................................................  

Tendo em atenção que estão a ser construídas passadeiras elevadas no Concelho, questionou 

quando é que a Freguesia da Palhaça iria ser contemplada com uma e qual o local de implantação 

da mesma. .........................................................................................................................................  

SR. ANTÓNIO OLIVEIRA: Referiu que antes de se iniciar a recuperação de alguns moinhos, se 

deveria proceder ao levantamento dos que existiram, na perspectiva de se poder vir a elaborar um 

estudo da importância dos moinhos na altura. ..................................................................................  

Deu igualmente a conhecer haver bastantes fornos que se destinavam à produção de cal, ou seja, 

era uma actividade pré-industrial que se revestia de grande importância no Concelho e que foram 

responsáveis pela criação de grandes fortunas no séc. XIX, embora tendo consciência de que 

existirão muitos poucos fornos de cal num razoável estado de conservação. .....................................  

Comentou que a criação de um espaço lagunar em Oliveira do Bairro é um dos melhores projectos 

alguma vez equacionados, já que a tradição é uma das principais formas de aprendizagem. .............  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que brevemente se seguirá a construção de mais algumas 

passadeiras elevadas e a Freguesia da Palhaça será igualmente contemplada. ...................................  

Referiu que irá ter em atenção não só a questão dos moinhos, mas igualmente a questão dos 

fornos da cal. .....................................................................................................................................  

Informou que relativamente ao Parque Verde da Cidade, já existe um esboço do que se pretende 

levar a efeito e que passa por requalificar toda aquela zona, entre o caminho de ferro, a E.M. 596 e 

Rio Levira, daí estarem a ser adquiridos os terrenos para o efeito.......................................................  

Deu a conhecer que este interveniente do público o tinha abordado no sentido de ser criado em 
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Oliveira do Bairro um Parque de Campismo de Pernoita, tendo analisado essa questão, referiu que 

o mesmo se poderia localizar junto aos Pinheiros Mansos, tendo para o efeito trocado algumas 

impressões com o Vice-Presidente da Câmara, de forma a que aquela infra-estrutura beneficie do 

verde existente no local, do Complexo Desportivo e dos balneários afectos ao mesmo. ....................  

VEREADOR MANUEL SILVESTRE: Confirmou que antigamente a indústria em Oliveira do Bairro era 

assente nos fornos da cal, mas passava também pelos moinhos, pelo ferreiro e pelo tanoeiro...........  

Recordou que se tinha pensado na criação de um Parque de Campismo junto ao Parque dos 

Atómicos, nomeadamente do que se denomina de Parque de Campismo Rural, pelo que esta 

poderá ser a solução ideal para o que se pretende criar no Parque da Cidade. ..................................  

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que na próxima segunda-feira está agendada uma 

reunião de trabalho junto dos Pinheiros Mansos com uma Técnica na área do Planeamento e com o 

Chefe de Divisão do Desporto, para se começar a delinear as questões que se prendem com a 

criação do Parque de Campismo, percursos pedonais e eventualmente o Campo de Mini-Golf. ........  

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

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

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

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

 

______________________________________ 

MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA 

 

 

_______________________________________ 

JOAQUIM MANUEL SANTOS ALVES DE JESUS 

 

 

_________________________________ 

ANTÓNIO AUGUSTO MARQUES MOTA 

 

 

________________________________ 

LAURA SOFIA AIRES FERREIRA PIRES 

 

 

_________________________________ 

LEONTINA AZEVEDO DA SILVA NOVO 
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_____________________________ 

MANUEL DE CAMPOS SILVESTRE 

 

 

_____________________________ 

ACÁCIO VIEIRA ALBUQUERQUE 

 

 

_____________________________ 

JOSÉ MIGUEL CARDOSO DUARTE 

 

 

 


