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

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

DATA DA REUNIÃO: Vinte e seis de Março 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 

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

Após terem sido sugeridas correcções à acta, foi a mesma submetida à votação. ..............................  

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

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

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

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

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Informou que no Programa “Contacto” da SIC que terá o seu início 

às 15:00, é convidado o Pedro Guerra e onde será relatada a vida daquele jovem atleta. Tendo em 

atenção esse facto, solicitou autorização para que os trabalhos da presente Reunião de Câmara 
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fossem suspensos no momento da referida entrevista, a fim de que todos pudessem ter 

conhecimento da mesma. ..................................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu não haver qualquer inconveniente em aproveitar o facto de o 

Executivo Municipal estar reunido para poder observar as imagens de alguém que representa o 

Concelho, de alguém que se tem esforçado e lutado pela vida. .........................................................  

VEREADOR ACÁCIO ALBUQUERQUE: Solicitou alguns esclarecimentos relativamente à construção 

da passadeira elevada junto à igreja de Oliveira do Bairro, já que algo terá corrido mal na sua 

construção. ........................................................................................................................................  

VEREADOR MANUEL SILVESTRE: Propôs que se procedesse à instalação de um abrigo de 

passageiros no local de paragem dos TOB junto ao edifício dos Paços do Concelho. .........................  

Solicitou que fosse feito o ponto de situação relativamente à actividade do Banco de Voluntariado 

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

Referiu que a Autarquia deveria equacionar a possibilidade de adquirir os terrenos que se situam 

entre a Igreja e o Cemitério de Oliveira do Bairro, de forma a impossibilitar a construção no local e 

a criação de um jardim.......................................................................................................................  

Solicitou que na zona do Repolão, no arruamento que passa em frente à sua habitação, fosse 

ponderada a possibilidade de ser construída uma passadeira elevada, ou, em alternativa, umas 

lombas, dado que as viaturas automóveis passam naquele arruamento a grande velocidade, 

constituindo um perigo para os transeuntes. .....................................................................................  

Ainda a respeito da construção de passadeiras elevadas, referiu que os técnicos deveriam 

considerar a possibilidade de construir a passadeira por duas fases, ou seja, metade de cada vez, de 

forma a não perturbar tanto o trânsito. .............................................................................................  

Tendo em atenção que a próxima Reunião de Câmara está agendada para a quinta-feira santa, 

solicitou que fosse ponderada a alteração da data de realização da mesma. .....................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Propôs que fosse introduzido um ponto no aditamento, a fim de ser 

discutida a possibilidade de alteração da data de realização da próxima Reunião de Câmara, não 

tendo sido levantada qualquer objecção relativamente a esta proposta. ............................................  

VEREADOR MANUEL SILVESTRE: Tendo em atenção ter sido permitido o alargamento da 

capacidade de endividamento do Município, solicitou que fosse ponderada a possibilidade de se 

dar início aos trabalhos da Alameda da Cidade. .................................................................................  

VEREADORA LAURA PIRES: Informou que na última semana acompanhou a Escola Secundária de 

Oliveira do Bairro, no âmbito do projecto “Mind the Gap”, numa visita à Turquia, tendo sido 

apresentados os vídeos dos alunos emigrantes de cada um dos nove países participantes, tendo 



 
 

 

 
   

         3|23

 

ainda havido a apresentação de trabalhos apresentados por alguns professores que se encontram 

emigrados, onde se puderam constatar as principais diferenças de Leis e princípios que protegem 

os alunos emigrados em cada um daqueles países. ............................................................................  

Mais disse ter tido a oportunidade de constatar que em relação aos restantes participantes, não 

havia o envolvimento das respectivas Autarquias, ao contrário do que sucedeu com a Escola 

Secundária de Oliveira do Bairro que conta permanentemente com a parceria do Município. ............  

Relembrou ter estado presente na Reunião de Câmara de Dezembro do ano transacto, o relatório 

do Banco de Voluntariado, tendo sido mencionado existirem 15 voluntários activos e que estavam 

colocados em cinco entidades, tendo havido 13 novas inscrições durante o ano de 2008. As 

Associações que mais desenvolvem trabalho naquela área são a Solsil, a Santa Casa da Misericórdia 

de Oliveira do Bairro e a Associação Fermentelense, sendo que a actividade desenvolvida tem muito 

a ver com a própria realidade e dimensão do Município. ...................................................................  

Recordou ter sido lançado, na Câmara Municipal, o livro de poesia da autoria de Marineide Santos 

e que contou com o patrocínio do Município e que foi integrado na semana da poesia. Informou 

que nessa mesma semana da poesia, o Sr. Joaquim Grangeia percorreu várias Escolas a fim de 

recitar poesia, tendo bastante aceitação no meio escolar. Tendo sido mantido as ideias do ano 

anterior, nomeadamente a oferta de marcadores e a distribuição de sacos de pão nas padarias do 

Concelho e ainda a colocação de individuais nos tabuleiros das cantinas escolares. ...........................  

Relembrou que no próximo dia 2 de Abril irão ter lugar as comemorações do dia mundial do livro 

infantil, sendo que houve 204 crianças nascidas em 2008 e que por isso mesmo irão ser ofertadas 

com um kit aos pais para os motivar a ler às crianças. Irá ser igualmente inaugurada uma exposição 

na Biblioteca Municipal subordinada ao tema “Histórias de Encantar”. .............................................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Deu a conhecer os excelentes resultados alcançados pelos atletas do 

Concelho nas provas de corta-mato curto, tanto a nível individual como por equipas, sendo uma 

honra e um orgulho para o Concelho os títulos alcançados pelos atletas. ..........................................  

Relativamente à questão da passadeira, referiu que a mesma ainda não foi novamente reparada, de 

forma a tentar encontrarem-se os motivos que levaram a que esta passadeira em Oliveira do Bairro 

ficasse danificada em tão pouco tempo. ............................................................................................  

Informou que os técnicos concluíram que a mesma não poderá conter os materiais que ali foram 

utilizados, dado encontrar-se numa zona de curva e contra-curva, ou seja, os pesados fazem uma 

tracção lateral, uma torção dos rodados, o que compromete o piso dadas as muitas toneladas que 

o mesmo tem de suportar. Por esse motivo a opção será outra, ou seja, a mesma será construída 



 
 

 

 
   

         4|23

 

noutro tipo de material, prevendo-se o desmantelamento daquela passadeira e a construção de 

uma passadeira em betuminoso. ........................................................................................................  

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que tendo a Vereadora Leontina Novo apresentado três 

requerimentos junto da Secção de Obras Particulares, tal facto está a dar bastante trabalho às 

funcionárias do sector, não sendo possível responder aos mesmos nos prazos previstos pelo CPA, 

muito embora já tenha sido entregue parte da informação pretendida. .............................................  

Mais informou ter sido elaborada uma informação por parte das três Técnicas envolvidas na recolha 

da informação pretendida, onde referem que somente conseguirão cumprir os prazos previstos no 

CPA se for desenvolvido trabalho extraordinário, nomeadamente ao Sábado. Face àquela 

informação, solicitou que fossem quantificados os custos inerentes a este trabalho extraordinário, 

tendo os serviços respondido que rondaria 220,00 € (duzentos e vinte euros) por cada Sábado. .......  

Concluiu que, se a Vereadora Leontina Novo tivesse especificado o que pretendia, as buscas seriam 

concentradas nessa pretensão e aí 80% a 90% do trabalho seria evitado. ........................................  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Relativamente a esta questão, referiu que o Vice-Presidente da 

Câmara tem conhecimento das razões que levaram a solicitar essa mesma informação e que 

decorreu de uma afirmação proferida pelo Membro da Assembleia Municipal Nuno Barata. Tendo 

em atenção que necessita de contrapor a afirmação produzida, necessita de recorrer às 

informações que solicitou junto da Secção de Obras Particulares. ......................................................  

Em relação ao cumprimento do CPA, referiu ter mencionado às Técnicas da Secção de Obras 

Particulares que não pretendia impor qualquer período temporal para fornecerem a documentação 

solicitada, dado estar consciente que a mesma sendo extensa demorava algum tempo a ser 

recolhida, daí não ser necessário que as mesmas efectuem trabalho extraordinário para recolherem 

a informação por si solicitada. ............................................................................................................  

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Reiterou que, se de facto o solicitado se prende com o que foi 

referido na Assembleia Municipal, recordou que a Vereadora no anterior Mandato não era 

Vereadora das Obras Particulares, no actual Mandato é Vereadora sem Pelouro atribuído, pelo que, 

do seu ponto de vista, só estará em causa, os processos de obras que foram presentes em Reunião 

de Câmara, quer no Mandato anterior quer no actual. Se tivesse sido esse o entendimento, teria 

sido muito mais fácil consultar os Livros de Actas, verificar quais os processos que foram presentes 

em Reunião de Câmara e em que a Vereadora Leontina Novo possa ter inadvertidamente 

participado, pois aí, nessa situação em concreto, é que poderiam ser levantadas suspeitas, quanto 

aos restantes processos não teve qualquer participação. ....................................................................  
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No entanto se a Vereadora Leontina Novo pretende a informação total e não coloca em causa o 

incumprimento dos prazos previstos no CPA, essa mesma informação será recolhida e entregue. .....  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Deu a conhecer já ter procedido à leitura das Actas quer do 

anterior quer do actual Mandato Autárquico, no entanto, do seu ponto de vista, algo mais terá de 

ser averiguado e daí a necessidade de ter a informação solicitada. ....................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu não estar em causa a simples leitura das actas, mas antes, de os 

dados solicitados serem da totalidade dos processos, ou apenas daqueles que estiveram presentes 

em Reunião de Câmara. ....................................................................................................................  

Relembrou que já existe uma passadeira elevada na Freguesia de Oiã, há já algum tempo, 

recentemente foi levada a efeito uma outra nas Freguesias da Mamarrosa e de Bustos, todas elas se 

encontram em zonas de trânsito em linha recta, o que não é o caso da que foi construída em 

Oliveira do Bairro. Realçou o facto de a partir do momento em que a zona central da passadeira foi 

vedada ao trânsito automóvel, as viaturas continuam a passar, o peso é o mesmo, a circulação 

faz-se mais devagar e não houve mais abatimentos até ao momento. Daí ter-se chegado ao 

entendimento que a questão da torção da zona de curva provocou os estragos que se verificaram. .  

No que diz respeito à sugestão de se construir as mesmas por duas fases, permitindo desta forma a 

alternância de circulação automóvel, referiu que essa é uma opção dos Técnicos, que terão de 

analisar a situação. .............................................................................................................................  

Acerca da solicitação para a colocação de um abrigo na paragem dos TOB junto aos Paços do 

Concelho, recordou estar prevista a construção do Palácio da Justiça naquela zona, também a 

futura sede de Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro, pelo que se terá de analisar o 

enquadramento do mesmo no local. .................................................................................................  

Sobre a aquisição do terreno junto à Igreja de Oliveira do Bairro, relembrou estar previsto que a 

recepção de água em alta seja feita naquele local, o que implicará a aquisição de mais terreno. No 

entanto a Autarquia irá notificar o proprietário no sentido de proceder à limpeza do terreno. ..........  

Relativamente à excepcionalidade do limite do endividamento, referiu que o mesmo não foi 

atribuído voluntariamente pelo Governo. Encontra-se previsto na legislação, tendo em Outubro do 

ano transacto sido remetido um ofício onde se dava a conhecer os motivos da pretensão e 

referindo que o mesmo se destinava à construção de Pólos Escolares, sendo anexados os 

respectivos contratos do QREN. .........................................................................................................  

Mais informou ter sido solicitado um determinado montante, no entanto após algumas reuniões e 

telefonemas, chegou à Câmara Municipal a informação que teria sido aprovado um determinado 

valor, sensivelmente metade do que agora foi aprovado. Por esse motivo foi solicitada uma reunião 
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com o Secretário de Estado do Orçamento, onde foram expostas as razões que levaram a solicitar o 

montante, tendo sido efectivamente deferido o dobro do montante anteriormente concedido. ........  

Referiu estar praticamente concluído o documento relativo à participação do Município na 

Fundação Comendador Almeida Roque, tendo sido já elaborados os respectivos Estatutos que já 

têm o acordo do Comendador e o aval do Gabinete Jurídico da Autarquia, tendo igualmente sido 

analisado pela Notária, pelo que está em condições para que numa próxima Reunião de Câmara o 

mesmo possa ser analisado e aprovado. ............................................................................................  

Em relação ao Quartel da GNR de Oliveira do Bairro e depois de ter remetido um ofício ao 

Secretário de Estado da Administração Interna, informou que este remeteu um ofício dando 

conhecimento de ofício remetido pela Direcção Geral de Infra-estruturas e Equipamentos àquele 

Secretário de Estado, sendo mencionado que numa 1.ª fase de intervenção está a ser preparado 

um Ajuste Directo que incluirá a execução de trabalhos de reparação na cobertura, nos sistema de 

aquecimento de águas sanitárias e no balneário masculino, sendo igualmente informado que para 

uma 2.ª fase de intervenção está em curso a definição, entre a GNR e a Direcção Geral de Infra-

estruturas e Equipamentos, do respectivo estudo funcional. ..............................................................  

No que diz respeito à Providência Cautelar da Alameda, informou ter acabado de receber uma 

comunicação do Dr. Pais do Amaral, onde este dá conhecimento, de ter a Câmara Municipal sido 

absolvida da instância. .......................................................................................................................  

Seguidamente deu a conhecer os principais pontos constantes da sentença do Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Viseu, nomeadamente que “… cumpre considerar ser manifesta a 

ilegalidade da pretensão aqui formulada, o que determinará a rejeição da providência ao abrigo do 

disposto no artigo 116º nº 2 alínea d) do CPTA. ................................................................................  

Com efeito, e como bem sustenta o Requerido Município nos artigos 51º a 57º e 58 a 60º da sua 

oposição, a circunstância de a identificada «Antiga Casa de Câmara e Cadeia de Oliveira do Bairro» 

ter sido já demolida por ordem daquela Câmara Municipal, e tal ter ocorrido em data anterior à 

instauração do presente processo cautelar … torna impossível ab initio a obtenção do efeito útil 

pretendido com o presente processo cautelar, tal como ele é expressamente manifestado pelo 

Requerente Ministério Público - a preservação da Antiga Casa da Câmara e Cadeia de Oliveira do 

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

Por outro lado mesmo a considerar-se procedente a invocação feita pelo Ministério Público de que 

a execução da empreitada torna impossível a reconstituição daquela Antiga Casa da Câmara e 

Cadeia de Oliveira do Bairro, tal irreversível dano resultará, como alega, da execução da 

empreitada. No entanto esta só ocorrerá após o culminar do procedimento concursal que aqui se 
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pretende suspender, após a respectiva adjudicação e celebração do correspondente contrato. Ora a 

Deliberação  cuja suspensão de eficácia aqui é requerida é a Deliberação de 30-04-2008 pela qual a 

Câmara Municipal de Oliveira do Bairro procedeu à Abertura de Concurso Público para Execução 

da Empreitada “Nova Alameda da Cidade”. Pelo que, atendendo ao teor e efeitos daquela 

deliberação de 30-04-2008 e à natureza de procedimento pré-contratual em que a mesma se 

insere, o dano que o Ministério Público pretende evitar é apenas de verificação incerta e eventual, 

não decorrendo daquela deliberação nem sendo dela consequência, já que a deliberação em causa 

limita-se a proceder à abertura do Concurso Público … É pois, forçoso, concluir pela manifesta 

ilegalidade da pretensão aqui formulada, o que conduz à rejeição da providência ao abrigo do 

disposto no artigo 116º nº 2 alínea d) do CPTA …”...........................................................................  

Considerou esta decisão, uma grande vitória da decisão tomada, com toda a legitimidade, pelo 

Executivo Municipal e que alguém, uma pessoa apenas, pretendeu colocar em causa. ......................  

VEREADORA LAURA PIRES: Apesar de ter consciência que ainda poderá haver recurso da decisão, 

considerou haver razões para se estar satisfeito com a mesma e que significa que o projecto 

escolhido para a Nova Alameda da Cidade é bom, tem qualidade e vem beneficiar um eixo 

estruturante do Concelho e vem afirmar a centralidade da Cidade, podendo a mesma ser usufruída 

pela população, já que não é somente um local de passagem. ..........................................................  

Lamentou que se tivesse perdido tanto tempo, por força da vontade dos muito poucos que se 

dispuseram a denunciar e testemunhar a favor desta situação. ..........................................................  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Reiterou o facto de ter sido testemunha no processo que defendia 

a preservação do edifício da Antiga Casa de Câmara e Cadeia de Oliveira do Bairro e que em nada 

é contra a construção da Alameda, exceptuando o local onde aquele edifício se encontrava, aí sim, 

o projecto deveria ser ter sido repensado de forma a preservar aquele património que era de 

Interesse Municipal, recordando, que em tempos todas as forças políticas do Concelho foram 

favoráveis à sua preservação. Reafirmou que nunca esteve e não está contra o projecto de 

construção da Nova Alameda da Cidade e que o mesmo poderá, agora e o mais brevemente 

possível, seguir os seus trâmites concursais. .......................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Mais uma vez referiu que o projecto em questão foi aquele que foi 

apresentado pelo actual Executivo Municipal e não qualquer outro, lamentando que se diga para se 

avançar rapidamente, quando até agora se fez tudo para atrasar o processo. ...................................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Recordou terem-se perdido horas, escreveram-se páginas de jornal 

sobre este assunto, tendo os custos sido elevadíssimos. Em face disto, solicitou à imprensa 
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presente, para que, em relação a esta decisão, faça o mesmo eco que fez no passado em relação a 

este assunto. ......................................................................................................................................  

Mais disse que o Concelho está de parabéns, dado este, ser o maior investimento, em termos de 

requalificação urbana, em Oliveira do Bairro. .....................................................................................  

Referiu ainda que algumas pessoas deviam ter vergonha da postura que assumiram em relação a 

este assunto, pelo que, deveriam pedir desculpa ao Concelho pelos custos que trouxeram e pelo 

atraso que provocaram. .....................................................................................................................  

VEREADORA LAURA PIRES: Considerou bastante relevante, a menção no despacho, de que havia 

uma “manifesta ilegalidade da pretensão”. .......................................................................................  

Solicitou ao Presidente da Câmara, se possível, que informasse quais os custos para o erário 

público, que esta espera de três anos provocou no processo da Alameda e, eventualmente, 

comparar esses mesmo custos com os de outros projectos, que foram explorados ao pormenor pelo 

líder do CDS/PP na Assembleia Municipal. .........................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu haver muito peritos em contas e muitas Comissões, contudo, o 

maior prejuízo e que não é passível de ser calculado, prende-se com o facto de os Munícipes, os 

comerciantes e os visitantes de Oliveira do Bairro, não poderem ainda beneficiar desta obra, isto 

sim é de uma dimensão enorme. .......................................................................................................  

VEREADOR MANUEL SILVESTRE: Questionou se esta decisão não é passível de recurso. ....................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que a Lei estabelece um determinado prazo para se recorrer 

das decisões dos Tribunais, pelo que, neste caso, o Ministério Público poderá recorrer da decisão. 

Realçou contudo, não ser frequente o Ministério Público perder numa acção como esta, o que 

demonstra, por si só, que a Autarquia tinha razão e que a mesma foi devidamente fundamentada 

pelo Advogado do Município. ............................................................................................................  

VEREADOR MANUEL SILVESTRE: Considerou que, se as razões que estiveram subjacentes à 

instauração da Providência Cautelar, se prenderam essencialmente com o desejo de atrasar a 

implementação do projecto, aí, nessa perspectiva, é condenável e só é possível num País em que a 

Justiça é muito lenta nas suas decisões. .............................................................................................  

Pelo que se pode aperceber da leitura da sentença, reconheceu que a “Lei do facto consumado” 

de vez em quando ajuda a resolver algumas coisas, dado que a figura da Providência Cautelar não 

poderia ser utilizada, dado o edifício já se encontrar demolido. .........................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Recordou que a presente decisão foi tomada em relação a um segundo 

requerimento que foi apresentado por um Membro da Assembleia Municipal Carlos Conceição, 

apesar de se ter tentado fazer passar a responsabilidade para o Ministério Público............................  
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 ..........................................................................................................................................................  

PONTO 3 – AJUSTE DIRECTO PARA A ELABORAÇÃO DO PROJECTO E EXECUÇÃO DA OBRA DE 

ALARGAMENTO DO VIADUTO SOBRE A VIA FÉRREA DA LINHA DO NORTE - APROVAÇÃO DO 

PROGRAMA PRELIMINAR NOS TERMOS DA PORTARIA 701-H/2008. ................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que o presente assunto se reporta à concepção e execução do 

alargamento da passagem superior do caminho de ferro, sendo o valor base no montante de 

150.000,00 € (cento e cinquenta mil euros), devendo os projectos ser elaborados no prazo de trinta 

dias e a execução da obra deverá ter um prazo máximo de três meses. .............................................  

Lamentou que este seja mais um custo para a Autarquia, que poderia e deveria ter sido incluído na 

empreitada de construção da Variante. ..............................................................................................  

Pretende-se aprovar a abertura do concurso que agora se designa por Programa Preliminar, dado 

que, actualmente, nos Concursos, a entidade que elaborará os projectos, é a mesma que executa. ..  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Informou que, presentemente, a legislação em termos de Concursos 

Públicos até ao montante máximo de 150.000,00 € (cento e cinquenta mil euros), aderiu ao 

conceito “chave na mão”, sendo que a aprovação do Programa Preliminar estabelece o que 

efectivamente se pretende realizar e a empresa que executa o Projecto fará todas as conversações 

com a EDP, REFER e outras entidades e concerteza que as empresas concorrentes estão já 

habituadas a este tipo de negociações. ..............................................................................................  

Confessou não entender como é que o presente Projecto não foi incluído na empreitada aquando 

da requalificação da E.M. 596, provavelmente os custos seriam manifestamente inferiores. ..............  

VEREADOR MANUEL SILVESTRE: Pelo que se recorda, tentou-se fazer com que as Estradas de 

Portugal incluísse o alargamento sobre o caminho de ferro na obra da Variante. ..............................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou ter tido reuniões com a REFER no início do Mandato, dado 

que se admitia que havia algum estrangulamento na via, contudo, da parte da REFER foi referido 

que não havia qualquer estrangulamento e por isso mesmo terá de ser a Autarquia a assumir e 

avançar com a empreitada. ................................................................................................................  

VEREADOR ACÁCIO ALBUQUERQUE: Relembrou que por diversas vezes abordou a necessidade de 

levar a efeito o alargamento daquela via de circulação, alertando para o facto de o passeio do lado 

esquerdo, no sentido descendente, parecer excessivamente inclinado. Do lado direito, no mesmo 

sentido, dá a impressão que se entra dentro de uma propriedade privada. ........................................  

Referiu que o sinal de proibição de circulação a mais de 40 deveria ser substituído, por um que 

indique 50. ........................................................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Recordou já ter afirmado anteriormente que a Câmara Municipal está a 
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proceder a inúmeras rectificações em diferentes pontos do Concelho, neste caso em concreto, se o 

passeio está inclinado é porque foi mal executado e deveria ter sido na altura da sua execução 

levantada essa questão. Quanto à questão da propriedade privada, referiu que a mesma sempre 

esteve no local, nomeadamente quando se construíram os passeios, a única diferença foi que os 

seus proprietários levaram a efeito algumas obras de conservação, mas essa será uma situação que 

poderá em breve ser solucionada. ......................................................................................................  

Quanto ao sinal de trânsito, referiu que também este se encontra no local desde que a estrada foi 

beneficiada, tendo já sugerido aos Serviços que o mesmo seja substituído, se bem que o 

estrangulamento da passagem superior do caminho de ferro pode ter estado na origem da 

colocação daquele sinal. ....................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade proceder ao Ajuste Directo para a 

Elaboração do Projecto e Execução da Obra de “Execução da Obra de Alargamento do Viaduto 

sobre a Via Férrea da Linha do Norte”, cujo preço base é de 150.000,00 € (cento e cinquenta mil 

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

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

PONTO 4 – AJUSTE DIRECTO PARA A ELABORAÇÃO DO PROJECTO E EXECUÇÃO DA OBRA DE 

ALARGAMENTO DO AQUEDUTO NO CERCAL - OLIVEIRA DO BAIRRO - APROVAÇÃO DO 

PROGRAMA PRELIMINAR NOS TERMOS DA PORTARIA 701-H/2008. ................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que um dos pontos que se irá discutir na presente Reunião, 

prende-se com a repavimentação daquele arruamento, pelo que se torna necessário e urgente, 

avançar em primeiro lugar com o presente alargamento. ..................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade proceder à Elaboração do Projecto 

e Execução da Obra de “Alargamento do Aqueduto no Cercal - Oliveira do Bairro”, cujo preço base 

é de 115.000,00 € (cento e quinze mil euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, mediante 

Ajuste Directo. ...................................................................................................................................  

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

PONTO 5 – INFORMAÇÃO N.º 47/2009 PRESTADA PELO CHEFE DE DIVISÃO DE ÁGUAS E 

SANEAMENTO - ANÁLISE DA EXPOSIÇÃO DE NOÉ VILAR SANTOS RELATIVA A CONSUMO 

EXCESSIVO DE ÁGUA DEVIDO A UMA FUGA NA REDE INTERNA NÃO VISÍVEL. ................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Recordou ter ocorrido já uma situação em tudo idêntica ao que agora 

se está a analisar, mas relativamente a uma empresa e cujos montantes eram mais elevados, sendo 

apelado que haja uma refacturação ou o perdão da dívida. Tendo em atenção que a Autarquia não 

pode legalmente perdoar a dívida em causa, já que houve uma perda efectiva de água, no entanto 
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e tendo em atenção que não se tratou de um consumo, mas de uma fuga de água, a situação deve 

ser devidamente analisada. ................................................................................................................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Informou tratar-se de uma fuga interna numa habitação localizada 

em Bustos, tendo a última leitura surgido em 12/09/2008. ................................................................  

Dado que a habitação se encontra no fim de um dos percursos de leitura e decorrente das más 

condições climatéricas, algumas leituras do roteiro não foram efectuadas, daí a última leitura ser de 

12/09/2008 e a leitura onde foi detectada a situação ser de 19/02/2009. Caso a leitura tivesse sido 

efectuada entre ambas as leituras, o problema tinha sido detectado atempadamente. ......................  

Mais disse que o munícipe assim que detectou a situação entrou em contacto com os Serviços da 

Câmara Municipal, tendo os mesmos constatado no local os factos mencionados. ...........................  

Referiu ainda que a factura é no montante de 3.168,75 € (três mil cento e sessenta e oito euros e 

setenta e cinco cêntimos), pelo que o requerente solicita à Câmara Municipal que a cobrança seja 

efectuada por um escalão inferior. .....................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que havendo a confirmação por parte dos Serviços Técnicos, de 

não ter havido um consumo mas sim uma fuga de água, propôs que fosse efectivamente facturado 

o respectivo consumo pelo primeiro escalão. .....................................................................................  

Tendo em atenção que o Regulamento não prevê estas situações, considerou que se deveria 

proceder a uma alteração ao mesmo. ................................................................................................  

VEREADORA LAURA PIRES: Tendo em atenção esta proposta de alteração do Regulamento, 

solicitou que fosse igualmente equacionada a possibilidade de ficar expresso em Regulamento a 

questão dos pedidos provenientes da Divisão da Acção Social. ..........................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade proceder à refacturação do 

consumo de água da factura n.º 048090300000024 pelo 1.º Escalão; ..............................................  

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

PONTO 6 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, ENG.º RUI 

MORAIS - TRABALHOS A MAIS A PREÇOS CONTRATUAIS E A PREÇOS ACORDADOS NA 

EMPREITADA DE “BENEFICIAÇÃO DA TRAVESSA DAS CAVADAS EM OIÃ” NO MONTANTE DE 

8.617,63 € + IVA. ..............................................................................................................................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Referiu que a obra de Beneficiação da Travessa das Cavadas teve de 

ser suspensa, porque se no início era tudo muito difícil, ao começar a obra houve inúmeras 

cedências e já todos pretendiam que os muros fossem deitados abaixo a fim de permitir 

estacionamento e passeios, pelo que apenas cerca de 50% da travessa será requalificada e mais 

tarde terá de se abrir outro procedimento para os restantes 50%. ....................................................  
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VEREADORA LEONTINA NOVO: Procurou saber a que se devem os Trabalhos a Mais apresentados. .  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Informou que dizem respeito a passeios, águas pluviais e muros, 

tendo em atenção as cedências que entretanto foram efectuadas. ....................................................  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Constatou que o aumento foi de cerca de 22%, muito embora 

reconheça que durante a execução da obra se verifique a necessidade de efectuar obra que não 

estava inicialmente prevista. ...............................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que todos reconhecem a necessidade de se levar a efeito obras 

no referido arruamento, sendo que o projecto poderia ter sido executado tal como o previsto, dado 

que os Trabalhos a Mais não dizem respeito a obra imprescindível, estando os mesmos 

devidamente elencados......................................................................................................................  

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

Novo, aprovar os Trabalhos a Mais a Preços Contratuais e a Preços Acordados na Empreitada de 

“Beneficiação da Travessa das Cavadas em Oiã” adjudicado à firma Paviazeméis, Lda. no valor de 

8.617,63 € (oito mil seiscentos e dezassete euros e sessenta e três cêntimos) acrescido de IVA à 

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

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

PONTO 7 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, ENG.º RUI 

MORAIS - TRABALHOS A MAIS A PREÇOS CONTRATUAIS NA EMPREITADA DE “REVITALIZAÇÃO 

URBANA NO CONCELHO (ÁGUAS BOAS, CARRO QUEBRADO, VILA VERDE, TROVISCAL E 

MAMARROSA” NO MONTANTE DE 20.330,00 € + IVA E APROVAÇÃO DE MINUTA DE 

CONTRATO. .......................................................................................................................................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Referiu ter sido definido efectuar determinada intervenção, contudo, 

após a obra estar praticamente concluída, os proprietários de terrenos adjacentes informaram que 

também cederiam terreno ao domínio público, desde que fosse construído o muro e efectuados os 

passeios. Assim sendo e através da inclusão de Trabalhos a Mais, até ao limite legal na empreitada, 

avançou-se de imediato com o prolongamento do que tinha sido inicialmente previsto. ...................  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Por aquilo que verificou no processo, estes Trabalhos a Mais, 

devem-se a trabalhos que, apesar de estarem previstos inicialmente, as respectivas medições 

estavam incorrectas, logo excederam o que estava previsto. ..............................................................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Respondeu negativamente, uma vez que as medições se referem às 

medições do próprio concurso, as novas medições são iguais em termos de valores unitários, mas 

foi pelo facto de haver uma decisão de executar mais trabalho do que inicialmente previsto, 

nomeadamente mais metros lineares de muros, mais m2 de pavê, mais m2 de estacionamento, 
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mais metros lineares de lancil, ou seja, se a empreitada previa que se fizessem 100 metros do 

arruamento, fizeram-se 120 metros. ..................................................................................................  

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

1.º - Aprovar os Trabalhos a Mais a Preços Contratuais na Empreitada de “Revitalização Urbana no 

Concelho (Águas Boas, Carro Quebrado, Vila Verde, Troviscal e Mamarrosa” adjudicado à firma 

Pedra & Maia, Lda. no valor de 20.330,00 € (vinte mil trezentos e trinta euros) acrescido de IVA à 

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

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

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

PONTO 8 – REQUERIMENTO N.º 286/09 APRESENTADO POR GRAÇA MARIA VIEIRA FONTES - 

PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO “HARD BAR”, SITO NA 

FREGUESIA DE BUSTOS. .....................................................................................................................  

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que este estabelecimento comercial que, de acordo com 

o Regulamento dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais de Venda ao 

Público e de Prestação de Serviços, se enquadra no Tipo 3, possui o horário de funcionamento até 

às 04:00, no entanto, de acordo com aquele mesmo Regulamento, poderá haver lugar a um 

eventual alargamento por deliberação da Câmara Municipal, após prévio parecer das Forças de 

Segurança e da Junta de Freguesia respectiva. ...................................................................................  

No caso em concreto, o requerente solicita o alargamento até às 06:00 e anexa parecer favorável 

da GNR de Bustos, sendo que o parecer da Junta de Freguesia refere que o estabelecimento se 

insere numa zona habitacional, pelo que existe uma incompatibilidade entre a actividade exercida e 

o descanso dos Munícipes, e propõe que a título experimental, o alargamento seja autorizado 

somente aos fins de semana e vésperas de feriado. ...........................................................................  

Mais disse que a questão foi analisada pelos Serviços Jurídicos, que não viram qualquer 

inconveniente no deferimento da pretensão nos termos constantes do parecer da Junta de 

Freguesia. ..........................................................................................................................................  

Tendo em atenção que os horários de funcionamento são emitidos anualmente, propôs que fosse 

autorizado a título experimental, o horário do estabelecimento comercial, nos termos das 

condicionantes indicadas pela Junta de Freguesia de Bustos. .............................................................  

VEREADORA LAURA PIRES: É sua opinião que os estabelecimentos comerciais devem ter total 

flexibilidade de horário, devendo as questões de ordem pública, de silêncio e salvaguarda do 

descanso dos cidadãos ser acatadas e quando o não forem, deve haver intervenção das forças de 

segurança. Tendo em atenção que a própria GNR não vê qualquer inconveniente no alargamento, 
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é porque não existe problemas de desacatos. As reservas da Junta de Freguesia devem ter mais a 

ver com questões de moral pública do que com casos concretos, não se revendo nesse tipo de 

posição. .............................................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por maioria com a abstenção do Vereador Manuel 

Silvestre, autorizar o encerramento do Horário de Estabelecimento do estabelecimento comercial 

“Hard Bar” às 06:00, à Sexta-Feira, Sábado e Véspera de Feriado. ....................................................  

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

PONTO 9 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO COORDENADOR DO GAAS PAULO MARTINS - 

DISPONIBILIZAÇÃO DE ESPAÇO MUNICIPAL À ASSOCIAÇÃO OIÃCELERA - ASSOCIAÇÃO DE 

DESPORTOS MOTORIZADOS, PARA INSTALAÇÃO DA RESPECTIVA SEDE. .........................................  

VEREADORA LAURA PIRES: Informou que a Associação se dirigiu à Câmara Municipal a fim de 

averiguar da possibilidade de ocupar as antigas instalações da Escola Primária de Oiã, para nela 

instalarem a sua sede, dado que pagam um aluguer das instalações que presentemente ocupam e 

que resulta num encargo acima das suas possibilidades. ....................................................................  

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

celebrar entre o Município de Oliveira do Bairro e a Associação Oiãcelera - Associação de Veículos 

Motorizados, com vista à cedência de três salas do Edifício da antiga Escola Primária de Oiã. ............  

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

PONTO 10 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELO GABINETE DE APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES – 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO NO VALOR DE 100,00 € AOS NOVOS FITADOS DO CONCELHO – 

JENIFFER MENDES LOPES DO CURSO DE JORNALISMO DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA. ................  

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

Manuel Silvestre e Acácio Albuquerque, ao abrigo da alínea a), do n.º 4 do art. 64º da lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, atribuir 

uma comparticipação no montante de 100,00 € (cem euros) a Jeniffer Mendes Lopes, finalista do 

Curso de Jornalismo da Universidade de Coimbra, mediante a entrega da plaquete publicitária e do 

respectivo recibo. ...............................................................................................................................  

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

PONTO 11 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 1 DA EMPREITADA DE “REPARAÇÃO DAS INFILTRAÇÕES DA 

COBERTURA DO BLOCO C DOS PAÇOS DO CONCELHO”, NO VALOR DE 60.395,00 € + IVA – 

FIRMA SOTECNISOL, S.A.. ..................................................................................................................  

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

60.395,00 € (sessenta mil trezentos e noventa e cinco euros) acrescido de IVA, à taxa legal em 
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vigor. .................................................................................................................................................  

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

PONTO 12 – E-MAIL DA ACIB - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DA BAIRRADA - PEDIDO 

DE DISPONIBILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DO ESPAÇO INOVAÇÃO NO DIA 24 DE MARÇO COM 

VISTA À REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DA ACIB - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO VICE-

PRESIDENTE DA CÂMARA DATADO DE 19/03/2009. .........................................................................  

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

Presidente da Câmara datado de 19/03/2009, em que autorizou a cedência do Auditório do Espaço 

Inovação no dia 24 de Março de 2009. ..............................................................................................  

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

 

O B R A S 

 

PONTO 1 - PROCESSO DE OBRAS N.º 123/93 E ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 14/94, DE CARLOS 

ALBERTO MARTINS CARVALHO, OBRA SITA NO VALE MICHÃO, FREGUESIA DE OIÃ. .......................  

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Procedeu à leitura na íntegra do requerimento apresentado por 

Carlos Alberto Martins Carvalho em 03/12/2008, o qual se dá aqui por integralmente reproduzido 

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

Informou que o terreno possuía 3.740 m2, tendo sido constituídos 2 lotes e cedidos ao domínio 

público 2.322 m2, existindo já um arruamento no local e parte do terreno faz hoje parte de um 

loteamento pertença da Junta de Freguesia de Oiã. ...........................................................................  

Acrescentou que na altura foi resolvida a questão que se prendia com o domínio público, ou seja, 

na parte que é confinante com o arruamento, mas não resolveram na parte que confina com uma 

parcela a Norte, numa área de 245 m2, tendo que ser efectuado um muro de suporte de terras, 

que terá um custo entre 4.500,00 € (quatro mil e quinhentos euros) a 5.000,00 € (cinco mil euros), 

sendo que a avaliação que é dada ao terreno é de 20,00 € (vinte euros) por m2, o que perfaz o 

montante de 4.900,00 € (quatro mil e novecentos euros). .................................................................  

Informou ainda que na altura a Câmara Municipal entendeu que o loteamento não teria obras de 

urbanização, tendo ainda sido o requerente isentado da liquidação das taxas de loteamento e de 

construção. ........................................................................................................................................  

Há já algum tempo que o requerente solicita a vedação das suas propriedades, contrapartida que 

esteve subjacente às cedências então efectuadas, pelo que propôs que se desse parecer favorável à 

intenção de permuta do terreno em questão e pelos custos de execução do muro de suporte, o 
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qual será somente possível após alteração do loteamento com o Alvará n.º 14/94 e iniciar os 

procedimentos com vista à alteração do referido loteamento. ...........................................................  

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

1.º - Aprovar a permuta de terreno, pelos custos de execução do muro de suporte; ..........................  

2.º - Proceder à alteração do loteamento com o Alvará n.º 14/94. .....................................................  

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

PONTO 2 - ALTERAÇÃO AO LOTEAMENTO COM CERTIDÃO N.º 94/2000, DA ZONA INDUSTRIAL 

DE OIÃ. ..............................................................................................................................................  

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que se pretende apenas rectificar a configuração de dois 

lotes da Certidão n.º 94/2000, de forma a adequá-lo à realidade do local e por alteração dos limites 

cadastrais dos lotes 3 e 4 da Zona Industrial de Oiã, mantendo-se no entanto as áreas de 

implantação e construção. .................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a alteração ao Loteamento 

titulado pela Certidão n.º 94/2000 e respectiva Planta de Síntese, nos termos propostos. .................  

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

 

A D I T A M E N T O 

 

PONTO 1 - RECTIFICAÇÃO DO REGULAMENTO DA 23.ª FIACOBA E DA II.ª FEIRA DO CAVALO. .......  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que a questão se prende tão somente com o seguro, dado 

que inicialmente se solicitou uma proposta de contratação de um seguro de responsabilidade civil 

para o evento, contudo, confrontaram-se as respectivas coberturas e verificou-se que as mesmas já 

fazem parte do seguro que a Autarquia possui, pelo que, assim sendo, não se irá efectuar novo 

seguro, sendo que no Regulamento irá constar a referência à apólice que o Município já detém. .....  

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

Regulamento da 23.ª FIACOBA e da II.ª Feira do Cavalo. ...................................................................  

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

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

EXECUÇÃO DA EMPREITADA “CONSTRUÇÃO DA FEIRA DA PALHAÇA - 1.ª FASE”, ENG.º RUI 

MORAIS - LISTA DE ERROS E OMISSÕES. ...........................................................................................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Recordou que a presente informação deriva de uma alteração 

legislativa e que impede que haja aumento relativamente ao preço base do concurso, obrigando a 

que os empreiteiros assumam as responsabilidades por erros ou omissões não detectados aquando 
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da análise do projecto, ficando responsáveis por esses custos em termos de execução, pelo que, 

antes de elaborarem a proposta, apresentam uma listagem de tudo o que eles julgam que são erros 

ou omissões do projecto e solicitam os respectivos esclarecimentos. ..................................................  

VEREADORA LAURA PIRES: Referiu que a alteração à legislação é benéfica para a Câmara 

Municipal, dado que o empreiteiro é obrigado a ver os mais pequenos pormenores do projecto e 

detectar eventuais falhas e omissões ao mesmo. No passado essas detecções iam-se fazendo ao 

longo da obra e daí a apresentação de Trabalhos a Mais e de Trabalhos a Menos. ............................  

Mais disse que, neste momento a responsabilidade cabe ao empreiteiro, daí a análise ser mais 

pormenorizada, pois será da sua responsabilidade tudo o que não consiga detectar. ........................  

O inconveniente que existe, é que o procedimento poderá levar mais algum tempo a ser concluído.  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Questionou se os erros e omissões tinham sido detectados pelos 

concorrentes. .....................................................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Respondeu afirmativamente, que esses erros ou omissões terão de ser 

detectados antes da adjudicação da obra. .........................................................................................  

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, que deverão considerar para efeitos de concurso e apresentação de proposta. .......  

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

PONTO 3 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELA TÉCNICA SUPERIOR DR.ª CÉLIA SILVA - ATRIBUIÇÃO DE 

SUBSIDIO DE ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR. ...........................................................................................  

VEREADORA LAURA PIRES: Recordou que em Novembro esteve presente em Reunião do Executivo 

Municipal a atribuição do Subsídio de Acção Social Escolar, contudo, quando se justifique, podem 

ser efectuados os respectivos ajustamentos no decurso do Ano Lectivo, nomeadamente quando há 

situações de transferências de alunos. ...............................................................................................  

Seguidamente especificou os subsídios atribuídos a cada um dos alunos, bem como os motivos que 

levaram à exclusão de outros, nos termos da Informação prestada pela Dr.ª Célia Silva. ....................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a distribuição do Subsídio 

de Acção Social Escolar nos termos propostos. ..................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  
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PONTO 4 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 3 DA EMPREITADA DE “LIGAÇÃO DAS ÁGUAS RESIDUAIS DA 

URBANIZAÇÃO DOS PAÇOS DO CONCELHO À REDE EXISTENTE NA ZONA POENTE DE OLIVEIRA 

DO BAIRRO”, NO VALOR DE 27.943,27 € + IVA – FIRMA CIPRIANO PEREIRA DE CARVALHO & 

FILHOS, LDA.. ....................................................................................................................................  

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

27.943,27 € (vinte e sete mil novecentos e quarenta e três euros e vinte e sete cêntimos) acrescido 

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

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

PONTO 5 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 4 (REVISÃO DE PREÇOS) DA EMPREITADA DE “LIGAÇÃO DAS 

ÁGUAS RESIDUAIS DA URBANIZAÇÃO DOS PAÇOS DO CONCELHO À REDE EXISTENTE NA ZONA 

POENTE DE OLIVEIRA DO BAIRRO”, NO VALOR DE 2.079,59 € + IVA – FIRMA CIPRIANO PEREIRA 

DE CARVALHO & FILHOS, LDA.. ........................................................................................................  

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

2.079,59 € (dois mil setenta e nove euros e cinquenta e nove cêntimos) acrescido de IVA, à taxa 

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

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

PONTO 6 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 5 DA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO 1.º 

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

134.773,56 € + IVA – FIRMA ENCOBARRA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A............................  

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

134.773,56 € (cento e trinta e quatro mil setecentos e setenta e três euros e cinquenta e seis 

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

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

PONTO 7 - REQUERIMENTO DA FIRMA SOIANENSES - CONSTRUÇÕES CIVIS, LDA. - PEDIDO DE 

REDUÇÃO DO MONTANTE DA CAUÇÃO PARA 10% FACE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE DO 

DIRECTOR TÉCNICO DA OBRA COM O ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 16/03. ..................................  

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que o Alvará de Loteamento foi sujeito à prestação de 

uma caução. O requerente solicitou a vistoria para recepção provisória das obras de urbanização, 

tendo a mesma sido levada a efeito, a qual conclui que existem pequenas correcções que devem 

ser efectuadas. A empresa em questão reconhece os erros apontados e para efeitos de redução do 

montante da caução, apresenta um Termo de Responsabilidade do Técnico responsável pela 

execução das obras, sendo que os Serviços Técnicos não vêem qualquer inconveniente dado que o 

montante correspondente aos 10% da caução que ficam cativos nos termos da legislação em vigor, 
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são mais do que suficientes para repor os trabalhos. .........................................................................  

DELIBERAÇÃO: Face aos considerandos constantes do processo, à Informação Técnica de 

24/03/2009 e ao termo de responsabilidade subscrito pelo Director Técnico das Obras de 

Urbanização, a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto no art.º 54.º n.º 4 alínea b) e n.º 5, do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 60/07, de 04 

de Setembro deliberou por unanimidade, autorizar a redução do montante da caução em 90% que 

corresponde a 44.790,00 € (quarenta e quatro mil setecentos e noventa euros), ficando ainda 

caução o valor de 4.977,00 € (quatro mil novecentos e setenta e sete euros). ...................................  

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

PONTO 8 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELO VEREADOR DO PELOURO, ANTÓNIO MOTA - 

CEDÊNCIA DE ÁREA DE PARCELA PARA INTEGRAR O DOMÍNIO PÚBLICO, NA PÓVOA DO FORNO - 

FREGUESIA DO TROVISCAL. ...............................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a cedência da área de 

53,40 m2, com vista ao alargamento e à implementação de passeio, na “Curva do Quintaneiro” - 

Póvoa do Forno, Freguesia do Troviscal e Concelho de Oliveira do Bairro, comprometendo-se a 

Autarquia, como contrapartida, a demolir o existente e proceder à execução de muro de vedação e 

colocação de 2 portões e rede de vedação sobre o muro. ..................................................................  

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

PONTO 9 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, ENG.º RUI 

MORAIS - ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE “BENEFICIAÇÃO DE 

ARRUAMENTOS NO CONCELHO - 2009" PELO MONTANTE BASE DE 400.000,00 € + IVA. ..............  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Relembrou ter sido recentemente aberto um procedimento no sentido 

de se contrair um empréstimo no valor de 1.000.000,00 € (um milhão de euros) e parte do mesmo 

destina-se à beneficiação de arruamentos. .........................................................................................  

São diversos os arruamentos que necessitam de intervenção, nomeadamente na Freguesia de 

Oliveira do Bairro e na Freguesia de Oiã, sendo que nesta empreitada está incluída a beneficiação 

da Rua Padre Acúrcio, na Freguesia de Oliveira do Bairro, com uma extensão na ordem dos quatro 

quilómetros. Mas serão igualmente beneficiadas a 0Rua Prof. Acúrcio, Rua do Rossio, Rua das 

Areias, Rua da Feiteirinha, Rua do Campo, Rua das Poças, Rua do Regatinho e Rua do Cascão na 

Freguesia de Oiã. ...............................................................................................................................  

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

1.º - Proceder à Abertura de Concurso Público para a Empreitada ”Beneficiação de Arruamentos no 

Concelho - 2009”. .............................................................................................................................  
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2.º - Aprovar o Projecto, Caderno de Encargos, Programa de Procedimento e Medições ...................  

3.º - Aprovar a composição do Júri para o presente procedimento. ...................................................  

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

PONTO 10 - ALTERAÇÃO DA DATA DE REALIZAÇÃO DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 09/04/2009. ...  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Tendo em atenção que a Reunião de Câmara se deveria realizar na 

Quinta-Feira Santa, entende que se deve proceder à sua alteração, contudo, dado que poderão vir 

a existir alguns processos de urgente resolução, é da opinião que a mesma não se deve realizar na 

Quinta-Feira seguinte, pelo que propôs que a mesma fosse realizada na Quarta-Feira dia 8 de Abril.  

VEREADOR MANUEL SILVESTRE: Não vê qualquer inconveniente, tendo no entanto informado que 

não poderá estar presente na mesma. ...............................................................................................  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Informou igualmente que a ser realizada a Reunião de Câmara no 

dia 8 de Abril, não poderá estar presente na mesma, propondo que a mesma se realizasse no dia 

14 de Abril. ........................................................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Concordou que se realizasse a Reunião de Câmara no dia 14 de Abril 

de 2009. ............................................................................................................................................  

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

Executivo Municipal do mês de Abril tenha lugar no dia 14 de Abril de 2009, pelas 14:30. ...............  

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

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

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 25 

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

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS:  ............................................................... 436.293 Euros e 36 Cêntimos 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS:  ................................................... 1.024.544 Euros e 61 Cêntimos 

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES:  ....................................................... 1.460.837 Euros e 97 Cêntimos 

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

 ..........................................................................................................................................................  
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PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO 

 

SR. TELMO CRAVO: Informou ter feito uma promessa a Deus, que ainda não cumpriu, que se 

prende com a construção de uma Capela e entregá-la à comunidade, cedendo o restante terreno 

para o domínio público. Contudo há já cerca de três anos que iniciou os procedimentos tendentes 

à execução daquela obra, mas apesar de já ter entregue alguns documentos na Câmara Municipal, 

ainda não foi dada autorização para iniciar a obra, daí solicitar alguns esclarecimentos. ....................  

SR. FERNANDO AMADO: Informou ter construído um pombal num terreno próximo dos Paços do 

Concelho, contudo os Serviços de Fiscalização deslocaram-se ao local informando-o que não 

poderia construir o mesmo, apesar de os materiais utilizados serem a madeira. ................................  

Mais disse que necessita do Pombal, já que possui cerca de cem pombos correio, pelo que solicitou 

que a questão fosse analisada, porque caso contrário ver-se-á obrigado a abater os mesmos. ..........  

SR. FERNANDO HENRIQUES: Referiu ter ficado satisfeito com o facto de se ter avançado com o 

concurso destinado ao alargamento da passagem superior do caminho de ferro. ..............................  

Alertou para o facto de já se ter concluído que o troço entre a Rua Padre Maneta e o Nó da 

Variante, ter sido mal construído e necessita por isso mesmo, de ser rectificado, uma vez que existe 

alguma dificuldade no cruzamento de duas viaturas pesadas. ...........................................................  

Relativamente à rejeição da Providência Cautelar por parte do Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Viseu, no que diz respeito ao Processo da Alameda, considerou que esta é mais uma vitória do 

Executivo Municipal, contudo, além das responsabilidades políticas dos intervenientes que deram 

origem ao processo e provocaram todo o atraso, deveriam, igualmente, ser assacadas 

responsabilidades financeiras a quem provocou aquele atraso e aos custos daí inerentes. .................  

Questionou quando é que está previsto o início das obras de beneficiação na Rua Padre Acúrcio. ....  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Conhecendo a realidade dos procedimentos concursais, referiu que não 

poderá dar uma data para início da obra de beneficiação da Rua Padre Acúrcio, contudo, tudo irá 

fazer no sentido de iniciar a mesma muito em breve, esclarecendo que de todos os arruamentos 

que fazem parte da empreitada aprovada na presente Reunião de Câmara, aquele arruamento será 

o primeiro a ser requalificado. ............................................................................................................  

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que o Sr. Telmo Cravo deu início a um processo em Maio 

de 2008. No entanto e dado que o mesmo se situa em espaço RAN, o mesmo foi objecto de 

indeferimento, tendo sido dadas algumas orientações ao requerente no sentido de satisfazer a 

promessa efectuada. ..........................................................................................................................  

Mais informou que o requerente se dirigiu aos serviços da RAN em Coimbra, sendo que a resposta 
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da Comissão Regional da Reserva Agrícola do Centro, foi de que, para haver uma deliberação 

daquela Comissão deveriam ser entregues, nomeadamente um extracto da Carta à escala 1/25000 

com identificação do local, uma planta de localização à escala 1/1000 ou 1/2000 com o perímetro 

do prédio e ainda documento emitido pela Câmara Municipal, por deliberação da Assembleia 

Municipal, onde conste o interesse público municipal do empreendimento e a ausência de 

alternativas. .......................................................................................................................................  

Tendo em atenção que além da capela, o requerente pretende ceder a restante área do terreno 

para o município, terá de se avaliar a situação, a fim de verificar se poderá declarar como de 

interesse municipal a obra em questão. .............................................................................................  

Em face do exposto pela Comissão da Reserva Agrícola, informou que o Sr. Telmo Cravo, requereu 

à Câmara Municipal a emissão da dita Declaração de Interesse Público Municipal, pelo que, este 

assunto será muito em breve presente a Reunião do Executivo Municipal para se deliberar sobre o 

mesmo e posteriormente remeter-se à Assembleia Municipal para aprovação. ..................................  

Quanto à questão colocada pelo Sr. Fernando Amado e dado que o terreno se encontra em espaço 

urbanizável e tendo por base uma Lei de 1949, que refere que desde que se cumpra o RGEU e 

sejam cumpridas as condições que são exigidas pela Federação Portuguesa de Columbofilia e com 

pareceres da Delegação de Saúde, da Federação Portuguesa de Columbofilia e do Veterinário 

Municipal, haverá condições para a pretensão ser autorizada e licenciada. Sugeriu ao requerente 

que se dirigisse à Secretaria de Obras Particulares a fim de dar início aos procedimentos necessários 

tendentes àquele licenciamento. ........................................................................................................  

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

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

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 
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_________________________________ 

ANTÓNIO AUGUSTO MARQUES MOTA 

 

 

________________________________ 

LAURA SOFIA AIRES FERREIRA PIRES 

 

 

_________________________________ 

LEONTINA AZEVEDO DA SILVA NOVO 

 

 

_____________________________ 

MANUEL DE CAMPOS SILVESTRE 

 

 

_____________________________ 

ACÁCIO VIEIRA ALBUQUERQUE 

 

 

_____________________________ 

JOSÉ MIGUEL CARDOSO DUARTE 

 

 

 

 

 


