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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO DE 27 DE 

AGOSTO DE 2009. .............................................................................................................................  

DATA DA REUNIÃO: Vinte e sete de Agosto de dois mil e nove.  .......................................................  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou os presentes que o Vereador Manuel Silvestre comunicou, por 

escrito que, por motivo de gozo de férias, não poderia estar presente nas Reuniões compreendidas 

entre 25 de Agosto e 25 de Setembro, tendo solicitado a respectiva substituição pelo cidadão 

seguinte da lista de candidatos do CDS/PP às últimas Eleições Autárquicas. .......................................  

Pelo motivo atrás descrito foi convocado o Sr. Óscar Ribeiro que se encontra presente, tendo 

igualmente sido justificadas as respectivas ausências do Vereador Manuel Silvestre. ..........................  

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

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

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

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

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

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

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

Foi dispensada a leitura da Acta da Reunião Ordinária da Câmara Municipal, datada de 13 de 

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

Não tendo sido sugeridas correcções à acta, foi a mesma submetida à votação. ................................  
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DELIBERAÇÃO: A Acta da Reunião de Câmara de 13 de Agosto de 2009 foi aprovada por maioria 

com seis votos a favor e a abstenção do Vereador Óscar Ribeiro por não ter estado presente 

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

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

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

VEREADOR ÓSCAR RIBEIRO: Agradeceu o facto de, finalmente, ter sido tapada a depressão 

existente, há já largos meses, em frente à casa do Enfermeiro Pinhal no Troviscal, tendo 

questionado se os serviços tinham detectado a origem do mesmo. ...................................................  

Verificou que a etapa que se dizia iniciar em Oliveira do Bairro, não se iniciou concretamente em 

Oliveira do Bairro, mas antes em Sangalhos, tendo, em Oliveira do Bairro, havido apenas o 

“ajuntamento” de corredores. ...........................................................................................................  

Estranhou igualmente que o Canal 1 da RTP, que acompanha as diferentes etapas da Volta a 

Portugal, tenha nesse dia, realizado e transmitido em directo, não de Oliveira do Bairro, mas sim da 

Curia, fazendo deste modo publicidade ao Concelho de Anadia, pelo que, mais uma vez, disse não 

compreender como é que se pode dizer que a partida daquela etapa da Volta a Portugal em 

Bicicleta foi em Oliveira do Bairro. ......................................................................................................  

Em face deste aspecto questionou quanto é que tinha custado a partida, ou antes o ajuntamento 

dos corredores em frente aos Paços do Concelho de Oliveira do Bairro. .............................................  

Questionou igualmente, quais os benefícios que esse ajuntamento de corredores trouxe para 

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

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referindo-se à primeira questão colocada, respondeu que compete à 

Câmara Municipal resolver os diversos problemas que vão surgindo, sendo que, quem solucionou o 

problema terá verificado a origem da depressão assinalada pelo Vereador Óscar Ribeiro. ..................  

Confessou que era a primeira vez que ouvia falar em ajuntamento de corredores, contudo, 

confirmou que a penúltima etapa da Volta a Portugal em Bicicleta 2009, foi “Oliveira do 

Bairro/Torre”, tendo o Contrato aprovado em Reunião de Câmara sido integralmente cumprido, 

pelo que, todas as referências publicitárias mencionavam “Oliveira do Bairro/Torre”. ........................  

Informou que em todas as etapas existe a designada “Partida Simbólica” antes da “Partida Real”, 

mas estas situações somente à Organização da Volta dizem respeito e nada têm a ver com a 

mudança de Município. .....................................................................................................................  

No que aos custos diz respeito, recordou que os mesmo foram aprovados em Reunião de Câmara e 

rondaram os 60.000,00 € (sessenta mil euros). ..................................................................................  
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Referiu que a relação custo/benefício deste tipo de eventos é sempre difícil de quantificar, recordou 

no entanto que esta foi a etapa rainha da Volta a Portugal em Bicicleta, tendo-se constatado que 

na Comunicação Social foi por diversas vezes mencionado o nome de Oliveira do Bairro, mormente 

através da transmissão televisiva que foi vista num dos dias de maior impacto, por milhares de 

pessoas. .............................................................................................................................................  

Já no que diz respeito a questões de transmissão televisiva e ao local onde as mesmas são 

efectuadas, referiu que essa questão tem a ver com os contratos e parcerias existentes entre o 

Organizador da Volta a Portugal em Bicicleta, a RTP, EDP e outras entidades, não sendo esses 

acordos da responsabilidade da Autarquia de Oliveira do Bairro, sendo que essa questão não faz 

parte do contrato assinado pelo Município com a Organização da Volta.. .........................................  

VEREADOR ÓSCAR RIBEIRO: Referiu que, na sua opinião, o Município não terá capacidade de 

negociação e consequentemente é o elo mais fraco neste tipo de contratualizações uma vez que, 

se o Município não partisse fragilizado para aquela contratualização poderia, de alguma forma,  

impor que a Organização tivesse em atenção que sendo a partida em Oliveira do Bairro, todo o 

espectáculo envolvente deveria  ser realizado no Concelho e não na Curia, Concelho de Anadia. .....  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Embora respeitando aquela opinião, considerou que a questão estava 

desajustada no tempo, já que o contrato foi devidamente aprovado em Reunião de Câmara, não 

estando, contudo, na altura, em exercício de funções como Vereador. ..............................................  

Afirmou, uma vez mais, não poder a Câmara Municipal imiscuir-se nas relações que o Organizador 

da Prova tem com a RTP, nada tendo a ver com o poder negocial do Município. ...............................  

VEREADOR ÓSCAR RIBEIRO: Apesar de não ser Vereador aquando da aprovação da realização do 

evento, referiu ser Munícipe do Concelho de Oliveira do Bairro. ........................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que enquanto Presidente de Câmara tem de assumir as suas 

responsabilidades e assume-as integralmente em todos os aspectos, persistindo naquilo que 

considera melhor para o Concelho de Oliveira do Bairro. ...................................................................  

VEREADOR ÓSCAR RIBEIRO: Afirmou que o Presidente da Câmara não pode impedir que enquanto 

Munícipe e neste momento como Vereador do Executivo Municipal coloque este tipo de questões. .  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu não impedir que sejam levantadas as questões, contudo, é certo 

que o Contrato foi aprovado em Reunião do Executivo Municipal. ....................................................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: No que diz respeito à depressão que entretanto foi resolvida, 

informou que todo o arruamento cedeu após a implantação da Rede de Saneamento, sendo que, 

no período de quatro anos, levou já duas cargas de betuminoso. Contudo, na compactação 



 
 
 
 

   

         4|23 

 

efectuada aquando da implementação da Rede de Saneamento foram utilizadas as mesmas terras 

que foram retiradas, em vez de serem utilizadas terras de substituição, nomeadamente tout-venant 

a fim de se fazer uma compactação de qualidade, ou seja, a obra foi mal executada. .......................  

VEREADOR ÓSCAR RIBEIRO: Referiu ter conhecimento não só dessa situação, mas também das 

obras que foram levadas a efeito nas décadas de 80, quando o Vereador António Mota era 

também Vereador do Executivo, pelo que considerou que este não estará em posição de atacar o 

anterior Executivo Municipal. Relembrou não ter feito qualquer tipo de critica, mas tão somente 

agradecido que aquele buraco tivesse sido tapado. ...........................................................................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Afirmou que apenas tinha respondido à questão formulada, 

nomeadamente as razões que levaram ao aparecimento da referida depressão no asfalto. ...............  

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

PONTO 3 – 1ª REVISÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO DE 2009. .......................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Recordou que a primeira Revisão é sempre obrigatória, 

independentemente de haver ou não mais alguma durante o ano, contudo, tem sido prática do 

actual Executivo Municipal levar a efeito apenas a Revisão Orçamental obrigatória. ..........................  

Esclareceu que a presente Revisão inclui o saldo que transitou do ano anterior, tendo sido 

igualmente introduzidas outras situações que decorrem da Lei, sendo uma delas, o empréstimo que 

após a competente aprovação em Reunião de Câmara e Assembleia Municipal foi contraído, e que 

assim poderá ser utilizado para os fins previstos. ...............................................................................  

Mais esclareceu terem sido incluídos novos projectos e efectuados alguns ajustes noutros projectos, 

face ao andamento físico das principais obras por todo o Concelho. .................................................  

Referiu estar igualmente incluída a verba inerente à adesão do Município de Oliveira do Bairro à 

entidade gestora das águas e saneamento.........................................................................................  

No que diz respeito ao PAM as verbas mais expressivas reportam-se aos serviços prestados a nível 

de Resíduos Sólidos, dado o aumento quer do valor, quer da quantidade de recolha. .......................  

VEREADOR ÓSCAR RIBEIRO: Observou a redução no montante de 1.150.000,00 € (um milhão e 

cento e cinquenta mil euros) no capítulo da Educação – Ensino Não Superior – Projectos de 

Construção e Remodelação das Escolas do Ensino Pré-Escolar e que não se encontra especificado, 

não se sabendo, por isso mesmo, se se trata de um impedimento temporal ou de outra razão. ........  

Já no que diz respeito ao capítulo da Acção Social – 65 em Festa, a verba inicialmente prevista era 

de 15.000,00 € (quinze mil euros) e agora passa para 35.000,00 € (trinta e cinco mil euros), o que 

representa um aumento superior a 100%, pelo que procurou saber o montante das despesas 
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efectuadas com este evento no ano anterior a fim de poder fazer uma comparação com o 

montante agora previsto nesta rubrica. ..............................................................................................  

No que diz respeito ao Projecto de Parques e Jardins é levado a efeito um reforço no montante de 

60.000,00 € (sessenta mil euros), não se referindo contudo a que se destina este aumento. .............  

Referiu igualmente haver um aumento no montante de 25.000,00 € (vinte e cinco mil euros) nos 

Protocolos a realizar, contudo não diz quais são as Associações com as quais se pretende realizar 

esses mesmos Protocolos. ..................................................................................................................  

Mais disse que no Capítulo V da Revisão Orçamental, os valores inscritos nas rubricas 2.1, 3.3 e 4.3, 

não condizem com as apontadas na Proposta de Revisão. .................................................................  

VEREADOR VÍTOR CARVALHO: Em relação ao ponto 3.2 Indústria e Energia refere o Projecto RUCI, 

tendo questionado que Projecto é este, tanto mais que houve uma redução de investimento no 

mesmo. ..............................................................................................................................................  

Questionou igualmente a que se deve o aumento na ordem de 900.000,00 € (novecentos mil 

euros) em rendas. ..............................................................................................................................  

Relativamente à redução no montante de cerca de 2.300.000,00 € (dois milhões e trezentos mil 

euros), questionou se esta rubrica se prende com a venda de terrenos. .............................................  

No que diz respeito aos custos com pessoal do actual exercício, questionou  qual o ponto de 

situação relativamente ao ano anterior. ..............................................................................................  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Relativamente à rubrica Diversas não Especificadas, procurou saber 

a que respeitam aqueles Projectos/Actividades. ..................................................................................  

No que diz respeito aos Protocolos para Execução de Equipamentos Desportivos, pretendeu saber 

com quem é que iriam ser realizados esses mesmos Protocolos. ........................................................  

Relativamente à redução no montante de 1.150.000,00 € (um milhão e cento e cinquenta mil 

euros) na rubrica destinada à Construção das Escolas do 1.º Ciclo e Ensino Pré-Escolar e dado que 

aquele representa praticamente metade do Projecto de Construção de um dos Pólos Escolares, 

questionou a razão de ser desta mesma redução. ..............................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que não tem cabimento orçamental somente o que se encontra 

em execução e que é visível a todos, existem muitas outras situações que devem igualmente ter 

esse mesmo cabimento. .....................................................................................................................  

Assim sendo, relembrou que os oito Pólos Escolares foram todos candidatados ao QREN, tendo as 

respectivas comparticipações sido aprovadas, e que têm vários timings, timings estes que podem vir 

a ser prorrogados e daí a necessidade de proceder aos diferentes acertos. Contudo, uma das 
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condições prévias para candidatar cada Pólo Escolar era o facto de o Projecto estar aprovado e o 

respectivo Concurso aberto e neste último caso tinha necessariamente de haver cabimento. ............  

Mais informou que quando se leva a efeito uma Revisão Orçamental se tem em atenção a data em 

que a mesma é efectuada, a execução física das obras que se encontram em curso, o 

conhecimento das situações existentes face ao que não se encontra em curso e concretamente, no 

que respeita aos Pólos Escolares, um encontra-se praticamente concluído, outro está em fase 

avançada de construção, outro está em início de construção e em relação aos restantes cinco Pólos 

Escolares existem reclamações por parte de empreiteiros concorrentes aos diferentes concursos. ......  

Considerou que, se o POCAL permite a inserção de rubricas englobadoras como aquelas que se 

encontram no documento, é obrigação do Executivo utilizá-las, sendo que, por exemplo no caso 

dos Protocolos, eles podem ser levados  a efeito com a Junta de Freguesia de Oiã, com a Junta de 

Freguesia de Oliveira do Bairro e com outras, contudo a rubrica apenas refere Protocolos com as 

Juntas de Freguesia, ficando em aberto a possibilidade de estabelecer esses mesmos Protocolos 

consoante as necessidades mais prementes e/ou que o Executivo Municipal entenda tomar. .............  

Mais disse que, por analogia a situação antes descrita aplica-se igualmente à rubrica referente à 

Rede Viária, aos Protocolos a Realizar, que se forem destinados à área do Desporto irão ser levados 

a efeito com as Associações Desportivas. ...........................................................................................  

No que respeita ao 65 em Festa, referiu que os idosos merecem do actual Executivo toda a atenção, 

carinho e o reconhecimento daqueles que tanto deram ao Concelho, daí que a Autarquia entenda 

comparticipar algumas actividades como aquela, que é uma aposta do actual Executivo Municipal e 

ano após ano, o número de participantes tem aumentado, tendo-se registado no último ano cerca 

de 1.050 pessoas. Obviamente que crescendo o número de participantes, aumentará igualmente o 

encargo da Câmara Municipal, considerando, no entanto, este dinheiro como sendo bem 

empregue. .........................................................................................................................................  

Informou que o Projecto RUCI se prende com o Projecto inter-municipal e que compreende os 

Municípios da NUT III Baixo Vouga, para as Redes Urbanas para a Competitividade e Inovação e que 

foi objecto de Candidatura. ...............................................................................................................  

Sobre os custos com Pessoal, recordou que a política que tem vindo a ser seguida nos últimos anos 

não sofreu qualquer alteração, pelo que, os custos inerentes ao Pessoal e o seu aumento, decorre 

de um acréscimo de actividade, com o é o caso das Piscinas ou das Actividades de Enriquecimento 

Curricular, ou nas áreas como o Espaço Internet, Pólos de Leitura e outras situações. ........................  

Informou que os 900.000,00 € (novecentos mil euros) em rendas se devem ao facto de se prever 
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uma retribuição financeira com a adesão às Águas da Região de Aveiro, e que se prendem com 

datas que estão previstas contratualmente. .......................................................................................  

No que à redução da verba proveniente dos terrenos diz respeito, relembrou que as Revisões 

Orçamentais têm de ter um equilíbrio entre a Receita e a Despesa, sendo que esta rubrica é aquela 

que se tem prestado para se levar a efeito os respectivos acertos. .....................................................  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Referiu que, muito embora o POCAL preveja que os Projectos 

possam ter ter aquele descritivo, apenas pretendia ter conhecimento dos Protocolos que se 

prevêem estabelecer. ..........................................................................................................................  

VEREADOR ÓSCAR RIBEIRO: Reportando-se novamente à verba prevista no evento “65 em Festa”, 

e dado não ter sido ainda mencionado qual o montante da despesa no ano transacto, reafirmou 

que pretendia saber qual o valor daquela despesa. ............................................................................  

No que respeita ao aumento da verba da rubrica de Transportes e Comunicações em cerca de 

1.000.000,00 € (um milhão de euros), referiu não ter sido devidamente esclarecida a razão de ser 

deste aumento. ..................................................................................................................................  

Em relação à Educação, mencionou haver uma redução de cerca de 1.700.000,00 € (um milhão e 

setecentos mil euros), que considera um montante bastante significativo, pelo que gostaria que 

esta situação fosse melhor explicada. .................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que esta era uma Revisão ao Orçamento inicial, sendo que 

entretanto houve lugar a algumas Alterações Orçamentais, pelo que, este documento, tem por 

base o Orçamento inicial influenciado pelas várias Alterações Orçamentais. ......................................  

Significa pois que a dotação inicial prevista no Orçamento para o evento “65 em Festa” era 

diferente daquela que se encontra mencionada, posteriormente e através de Alterações 

Orçamentais as verbas foram transferidas para outras rubricas, sendo que, agora, o montante 

encontra-se novamente previsto naquela rubrica. Considerou ainda que esta é a explicação para 

algumas outras rubricas mencionadas pelos Vereadores do CDS/PP....................................................  

Referiu que os Protocolos irão ser levados a efeito com Associações Desportivas, depois de a 

Câmara Municipal saber o que é que aquelas irão fazer, com que meios irão fazer, quando é que 

vão fazer e os fins a que se destina. ...................................................................................................  

VEREADORA LEONTINA NOVO:Referiu ter questionado com quem é que iriam ser celebrados os 

Protocolos e não qual o fim dos mesmos. ..........................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que poderiam ser celebrados Protocolos com a Associação 

Desportiva de Oiã, Oliveira do Bairro Sport Clube, com a União Desportiva de Bustos ou com 
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outras. ...............................................................................................................................................  

VEREADOR ÓSCAR RIBEIRO: Confessou que continuava sem entender a razão de ser do aumento 

do montante previsto na rubrica Transportes e Comunicações, não tendo igualmente sido 

esclarecido relativamente ao valor despendido no ano transacto com o evento “65 em Festa”. ........  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Esclareceu que se os Vereadores tivessem consultado o Plano 

Plurianual de Investimento, verificavam que em relação aos Protocolos com as Associações uma 

grande parte da verba é presente anualmente em Reunião de Câmara para aprovação dos 

respectivos Protocolos. .......................................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que já tinha esclarecido o que havia para esclarecer 

relativamente ao evento “65 em Festa”, sendo que a evolução dos gastos depende essencialmente 

do número de pessoas que aderem à iniciativa e dentro dos limites previamente fixados pela 

Autarquia. ..........................................................................................................................................  

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

1.º - Subscrever a proposta da 1.ª Revisão às Grandes Opções do Plano e Orçamento de 2009. ........  

2.º - Remeter o presente assunto à próxima Sessão da Assembleia Municipal, com vista à 

competente aprovação final, nos termos da alínea c) do n.º 2 do art. 64º conjugado com a alínea b) 

do n.º2 do art. 53º da lei n.º169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de 

Janeiro. ..............................................................................................................................................  

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

PONTO 4 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA DIVISÃO FINANCEIRA E DE ECONOMATO – CONTRATO 

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SISTEMA DE DÉBITO DIRECTO...................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que a presente Proposta visa essencialmente facilitar a vida de 

todos aqueles que têm de se deslocar aos Paços do Concelho para efectuar os pagamentos 

relativos a refeições escolares e outras despesas. ...............................................................................  

VEREADOR ÓSCAR RIBEIRO: Relembrou que relativamente aos cheques até determinado montante, 

as entidades bancárias não os podem devolver, neste caso em concreto, designado por débito em 

conta ou débito directo, essa legislação não se aplica, dado que o Banco não é autorizado por Lei a 

conceder descobertos. Existindo uma listagem de débitos que é enviada às diversas entidades 

bancárias que cobram esse mesmo serviço, coloca-se a questão de saber se a Autarquia acautelou 

os custos que poderão vir a acrescer com a eventual segunda apresentação do mesmo débito. ........  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que a situação se encontra acautelada, até porque, a 

Autarquia poderá vir a renunciar ao Contrato, se os pressupostos iniciais sofrerem alguma 
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alteração. ...........................................................................................................................................  

VEREADORA LAURA PIRES: Referiu que muito embora esta Proposta tenha um custo para o 

Município, está a facilitar-se a vida aos munícipes, que assim deixam de ter de se deslocar à Câmara 

Municipal para fazer este tipo de pagamentos. ..................................................................................  

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

1.º – Adjudicar a Prestação de Serviços do Sistema de Débitos Directos ao Banco Santander Totta; ...  

2.º – Aprovar a minuta do Contrato de Prestação de Serviços de Débito Directo com o Banco 

Santander Totta, S.A.. ........................................................................................................................  

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

PONTO 5 - ACTA DA HASTA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO DE 2 LOTES, SITOS NA ZONA INDUSTRIAL 

DE OIÃ, REALIZADA EM 11/08/2009 - PROCESSO Nº 5/2009 - PARA CONHECIMENTO .....................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que a praça foi encerrada sem que tenha sido efectuada 

qualquer licitação, apesar de terem comparecido potenciais interessados. .........................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal tomou conhecimento da Acta da Hasta Pública para Alienação 

de 2 Lotes sitos na Zona Industrial de Oiã. .........................................................................................  

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

PONTO 6 - INFORMAÇÃO N.º 95/2009  PRESTADA PELA DIVISÃO DE BIBLIOTECAS E MUSEUS – 

MUSEU DE ETNOMÚSICA DA BAIRRADA: RECURSOS HUMANOS. ....................................................  

VEREADORA LAURA PIRES: Informou que, presentemente, compete à Câmara Municipal deliberar 

sobre a abertura de Procedimento por Ajuste Directo com Pessoa Singular na modalidade de Tarefa. 

Neste caso em concreto pretende-se um Técnico Superior para trabalhar no Museu de Etnomúsica..  

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

1.º - Proceder à Abertura, de procedimento de ajuste directo para Prestação de Serviços de 

“Inventário e Informatização das Colecções do Museu de Etnomúsica da Bairrada”, com convite ao 

Dr. António Sérgio de Oliveira Mendonça Dias. ..................................................................................  

2.º – Aprovar a minuta de convite e o caderno de encargos. .............................................................  

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

PONTO 7 - INFORMAÇÃO N.º 122/2009 PRESTADA PELA DIVISÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO – 

RECTIFICAÇÃO DE DELIBERAÇÃO REFERENTE À EMPREITADA DE “REDES DE DRENAGEM DE 

ÁGUAS RESIDUAIS DA ZONA NORTE DE OLIVEIRA DO BAIRRO”. ......................................................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Referiu que na Acta da Reunião de Câmara de 15 de Junho de 2009 

consta a aprovação de Trabalhos Normais a Preços Contratuais na empreitada supra referida 
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quando efectivamente deveria mencionar a aprovação dos mesmos como sendo Trabalhos a Mais a 

Preços a Acordar, mantendo-se o valor ali referido. ............................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade rectificar a deliberação constante 

do Ponto 5 do Aditamento à Ordem de Trabalhos da Reunião de Câmara de 15/06/2009, nos 

termos da qual deliberou por unanimidade “1.º - Aprovar o Projecto de Alterações; 2.º - Aprovar os 

Trabalhos Normais a Preços Contratuais na Empreitada de “Rede de Drenagem de Águas Residuais 

da Zona Norte de Oliveira do Bairro” adjudicado à firma Joaquim Rodrigues da Silva & Filhos, Lda. 

no valor de 10.967,50 € (dez mil novecentos e sessenta e sete euros e cinquenta cêntimos) 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor; 3.º - Aprovar a Minuta do Contrato” nos seguintes termos:  

onde se lê “Aprovar os Trabalhos Normais a Preços Contratuais” deve lêr-se Aprovar os Trabalhos a 

Mais a Preços Acordados ...................................................................................................................  

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

PONTO 8 – FACTURA Nº 1700003036 DA SUMA – SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A. 

NO VALOR DE 37.086,17 € + IVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009 DO CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS A DESTINO FINAL..  

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

37.086,17 € (trinta e sete mil oitenta e seis euros e dezassete cêntimos) acrescido de IVA, à taxa 

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

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

PONTO 9 - FACTURA Nº 50703876624 DA ERSUC – RESÍDUOS SÓLIDOS DO CENTRO, S.A. NO 

VALOR DE 15.866,84 € + IVA, RESPEITANTE AO TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

DO MÊS DE JULHO DE 2009. .............................................................................................................  

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

15.866,84 € (quinze mil oitocentos e sessenta e seis euros e oitenta e quatro cêntimos) acrescido 

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

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

PONTO 10 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 2 DA EMPREITADA DE “EXECUÇÃO DE MUROS DE 

VEDAÇÃO E PASSEIOS NA E.M. 596 ENTRE A CAPELA E O LIMITE POENTE DA FREGUESIA”, NO 

VALOR DE 8.392,00 € + IVA – FIRMA CONSTRUÇÕES MÁRIO & SANTOS, LDA.. ...............................  

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

8.392,00 € (oito mil trezentos e noventa e dois euros) acrescido de IVA, à taxa legal em vigor. .........  

 ..........................................................................................................................................................  
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PONTO 11 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 2 DA EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO DA ZONA 

CENTRAL DE OIÃ (LARGO DO CRUZEIRO)”, NO VALOR DE 49.017,06 € + IVA – FIRMA MANUEL 

VALENTE & PINHEIRO, LDA.. ..............................................................................................................  

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

49.017,06 € (quarenta e nove mil dezassete euros e seis cêntimos) acrescido de IVA, à taxa legal em 

vigor. ..................................................................................................................................................  

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

PONTO 12 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 7 DA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO 1.º 

CICLO DO ENSINO BÁSICO E EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA PALHAÇA”, NO VALOR DE 86.414,82 

€ + IVA – FIRMA LICÍNIO RAMOS, LDA.. ............................................................................................  

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

86.414,82 € (oitenta e seis mil quatrocentos e catorze euros e oitenta e dois cêntimos) acrescido de 

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

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

PONTO 13 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 8 (TRABALHOS A MAIS) DA EMPREITADA DE “NOVA 

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

VÁRIAS PARCELAS”, NO VALOR DE 4.274,99 € + IVA – FIRMA CONSTRUTORA PAULISTA, LDA.. .....  

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

4.274,99 € (quatro mil duzentos e setenta e quatro euros e noventa e nove cêntimos) acrescido de 

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

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

PONTO 14 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 1 DA EMPREITADA DE “PAVIMENTAÇÃO DA VALA DAS 

EXTENSÕES DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS NO CONCELHO DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO”, NO VALOR DE 12.580,00 € + IVA – FIRMA VÍTOR ALMEIDA & FILHOS, S.A.. .....................  

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

12.580,00 € (doze mil quinhentos e oitenta euros) acrescido de IVA, à taxa legal em vigor. ..............  

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

PONTO 15 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 4 DA EMPREITADA DE “SANEAMENTO BÁSICO NO 

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

RESIDUAIS - 2009”, NO VALOR DE 4.410,00 € + IVA – FIRMA CONSTRUTORA PAULISTA, LDA.. ......  

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

4.410,00 € (quatro mil quatrocentos e dez euros) acrescido de IVA, à taxa legal em vigor. ................  
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 ..........................................................................................................................................................  

PONTO 16 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 10 DA EMPREITADA DE “REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS 

RESIDUAIS DA ZONA NORTE DE OLIVEIRA DO BAIRRO”, NO VALOR DE 20.904,96 € + IVA – FIRMA 

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

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

20.904,96 € (vinte mil novecentos e quatro euros e noventa e seis cêntimos) acrescido de IVA, à 

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

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

PONTO 17 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 13 (TRABALHOS A MAIS) DA EMPREITADA DE “REDE DE 

DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DA ZONA NORTE DE OLIVEIRA DO BAIRRO”, NO VALOR DE 

417,00 € + IVA – FIRMA JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA E FILHOS, LDA.. .......................................  

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

417,00 € (quatrocentos e dezassete euros) acrescido de IVA, à taxa legal em vigor. ...........................  

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

PONTO 18 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 15 DA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO 1.º 

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

222.317,64 € + IVA – FIRMA ENCOBARRA – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A... ........................  

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

222.317,64 € (duzentos e vinte e dois mil trezentos e dezassete euros e sessenta e quatro 

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

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

PONTO 19 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 16 (TRABALHOS A MAIS) DA EMPREITADA DE 

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

OLIVEIRA DO BAIRRO”, NO VALOR DE 14.185,90 € + IVA – FIRMA ENCOBARRA – ENGENHARIA E 

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

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

14.185,90 € (catorze mil cento e oitenta e cinco euros e noventa cêntimos) acrescido de IVA, à taxa 

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

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

PONTO 20 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 7 DA EMPREITADA DE “REVITALIZAÇÃO URBANA NO 

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

VALOR DE 8.459,67 € + IVA – FIRMA PEDRA & MAIA, LDA. ..............................................................  
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a despesa no valor de 

8.459,67 € (oito mil quatrocentos e cinquenta e nove euros e sessenta e sete cêntimos) acrescido 

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

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

PONTO 21 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 8 (TRABALHOS A MAIS) DA EMPREITADA DE 

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

TROVISCAL, MAMARROSA”, NO VALOR DE 2.131,30 € + IVA – FIRMA PEDRA & MAIA, LDA. .........  

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

2.131,30 € (dois mil cento e trinta e um euros e trinta cêntimos) acrescido de IVA, à taxa legal em 

vigor. ..................................................................................................................................................  

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

PONTO 22 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 19 DA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO E 

BIBLIOTECA”, NO VALOR DE 6.083,60 € + IVA – FIRMA VIDAL PEREIRA & GOMES, LDA. .................  

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

6.083,60 € (seis mil oitenta e três euros e sessenta cêntimos) acrescido de IVA, à taxa legal em 

vigor. ..................................................................................................................................................  

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

PONTO 23 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 19 DA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DE JUNTA DE 

FREGUESIA DE OIÃ”, NO VALOR DE 1.217,46 € + IVA – FIRMA VIDAL PEREIRA & GOMES, LDA. ......  

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

1.217,46 € (mil duzentos e dezassete euros e quarenta e seis cêntimos) acrescido de IVA, à taxa 

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

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

PONTO 24 - INFORMAÇÃO TÉCNICA N.º 115/2009 PRESTADA PELA DIVISÃO DE ÁGUAS E 

SANEAMENTO - APROVAÇÃO DA CONTA FINAL NA EMPREITADA DE “PAVIMENTAÇÃO DA VALA 

DAS EXTENSÕES DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS NO CONCELHO DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO”: ...........................................................................................................................................  

EMPRESA ADJUDICATÁRIA: .............................................................. VÍTOR ALMEIDA & FILHOS, S.A. 

VALOR DA ADJUDICAÇÃO:  ................................................................................. 12.580,00 € + IVA 

TRABALHOS NORMAIS A PREÇOS CONTRATUAIS: ............................................... 12.580,00 € + IVA 

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

CUSTO TOTAL DA EMPREITADA:  ......................................................................... 12.580,00 € + IVA 
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o valor da Conta Final da 

Empreitada “Pavimentação da Vala das Extensões de Rede de Drenagem de Águas Residuais no 

Concelho de Oliveira do Bairro”. ........................................................................................................  

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

PONTO 25 - INFORMAÇÃO TÉCNICA N.º 116/2009 PRESTADA PELA DIVISÃO DE ÁGUAS E 

SANEAMENTO - APROVAÇÃO DA CONTA FINAL NA EMPREITADA DE “SANEAMENTO BÁSICO NO 

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

RESIDUAIS - 2009”: ...........................................................................................................................  

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

VALOR DA ADJUDICAÇÃO:  ................................................................................. 54.676,09 € + IVA 

TRABALHOS NORMAIS A PREÇOS CONTRATUAIS: ............................................... 54.676,09 € + IVA 

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

CUSTO TOTAL DA EMPREITADA:  ......................................................................... 54.676,09 € + IVA 

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

Empreitada “Saneamento Básico no Concelho de Oliveira do Bairro – Extensões de Rede de 

Drenagem de Águas Residuais - 2009”. .............................................................................................  

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

PONTO 26 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELA DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS - APROVAÇÃO DO 

VALOR DA REVISÃO DE PREÇOS E CONTA FINAL NA EMPREITADA DE “REVITALIZAÇÃO URBANA 

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

EMPRESA ADJUDICATÁRIA: ............................................................................. PEDRA & MAIA, LDA.. 

VALOR DA ADJUDICAÇÃO:  ................................................................................. 97.766,62 € + IVA 

CONTRATO DE TRABALHOS A MAIS: .................................................................................................  

TRABALHOS A MAIS A PREÇOS CONTRATUAIS: ................................................... 20.330,00 € + IVA 

TRABALHOS A MENOS: .......................................................................................... 4.789,51 € + IVA 

TOTAL DO 1.º CONTRATO: ................................................................................... 15.540,49 € + IVA 

TOTAIS DA EMPREITADA: ..................................................................................................................  

TRABALHOS A MAIS: ............................................................................................ 15.540,49 € + IVA 

TRABALHOS A MENOS: ........................................................................................ 19.475,99 € + IVA 

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

CUSTO TOTAL DA EMPREITADA:  ......................................................................... 93.821,12 € + IVA 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o valor da Revisão de 
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Preços e a Conta Final da Empreitada “Revitalização Urbana no Concelho (Águas Boas, Carro 

Quebrado, Vila Verde, Troviscal, Mamarrosa)”. ..................................................................................  

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

PONTO 27 – ABERTURA DE PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRECTO PARA CONTRATAÇÃO DE 

MONITORES PARA AS ACTIVIDADES EXTRA CURRICULARES E ACTIVIDADES DESPORTIVAS. ............  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que se irá proceder à contratação de serviços para aulas e 

acompanhamento de actividades extra-curriculares, pelo que se terá de abrir os respectivos 

procedimentos. ..................................................................................................................................  

Mais disse que a sobrecarga horária não é distribuída homogeneamente ao longo do dia, tendo 

isso sim, horas de maior concentração em diferentes períodos do dia................................................  

Referiu que a situação, após informação do Chefe de Divisão do Desporto, foi analisada pelo 

Gabinete Jurídico da Autarquia e do Escritório do Dr. Pais do Amaral, dado que não se trata de uma 

contratação pelo período de um ano. ................................................................................................  

Considerou que o Executivo  tem a obrigação de gerir a Câmara Municipal, tendo por base os 

recursos sejam humanos, financeiros, materiais ou outros e todos merecem total respeito, contudo 

em face do objectivo pretendido, que é a boa prestação de serviços, deve-se averiguar e suportar 

correctamente todas as informações que são presentes ao Executivo Municipal. ...............................  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Relativamente a estas actividades que a Autarquia tem vindo ao 

longo dos anos a desenvolver e a contratar profissionais, relembrou que sempre fez referencia ao 

tipo de contrato que se tem estabelecido com aqueles profissionais. .................................................  

Mais disse que continua a ser uma situação de recibos verdes, ou seja uma situação precária, em 

que aqueles não têm qualquer apoio social ou outras prestações. .....................................................  

Muito embora reconheça que esta actividade não se desenrole ao longo de doze meses, é antes 

sazonal e uma actividade muito específica, poderia ser estabelecido um contrato com aqueles 

profissionais proporcional às horas que prestam ao longo do período lectivo.....................................  

Referiu que com estes contratos, acresceria à Câmara Municipal os custos com as prestações sociais 

e o subsídio de refeição e que poderia rondar uma verba de cerca de 4.000,00 € (quatro mil euros) .  

Concordou com o facto de se tentar rentabilizar ao máximo os recursos humanos e materiais, mas 

isto deve ser feito em todas as áreas e em todas as actividades e projectos em que a Autarquia 

participa ou promove. ........................................................................................................................  

Recordou que a Autarquia, ao promover algumas destas actividades, recebe uma comparticipação 

por parte da Administração Central, que não paga totalmente os custos associados a celebração de 
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um contrato como aquele que propôs, mas o custo adicional poderia ser considerado como custo 

social, uma vez que deve pensar igualmente na estabilidade daqueles profissionais. .........................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Relembrou que tinha mencionado que os colaboradores e os 

prestadores de serviço merecem da Autarquia a maior consideração e o maior respeito, no entanto, 

o Executivo tem de observar as questões inerentes à despesa em todas as vertentes, sendo que este 

aumento de despesa se repercutiria no próprio Munícipe e a própria legislação prevê este tipo de 

situações, pois a Lei das Finanças Locais estabelece que se aumentam os custos, os proveitos devem 

igualmente aumentar, logo isto reflectir-se-ia por exemplo nos montantes a pagar pelos utilizadores 

das Piscinas Municipais. .....................................................................................................................  

Da forma que se pretende contratar aqueles profissionais, minimiza-se os custos para com os 

Munícipes em geral, neste caso em concreto, para com os utentes das Piscinas e assim, 

consegue-se prestar um bom serviço ao menor custo possível. ..........................................................  

Referiu que mesmo que se estabelecesse um contrato com a duração de nove meses, este não 

deixaria de ser um contrato precário, uma vez que tem o seu termo numa determinada data. ..........  

Mais disse que o número de prestadores de serviço é significativo, cerca de 64, com uma maior ou 

menor carga horária e se a Autarquia optasse por seguir a opção da Vereadora Leontina Novo, 

somente por ter de ser estabelecido um contrato a termo certo, para além dos encargos normais 

associados, existe um encargo adicional de 10%, que não reverte a favor do contratado e não 

deixa de ser um contrato igualmente precário. ..................................................................................  

VEREADOR ÓSCAR RIBEIRO: Embora concordando com a explicação dada, referiu que os encargos 

suplementares deveriam ser suportados não pelos Munícipes em geral, mas pelos utentes e pelos 

pais das crianças que frequentam as AEC's, sendo este o conceito do utilizador/pagador. .................  

Considerou que a Autarquia está preocupada com o aspecto social das aulas de natação e com as 

aulas extra-curriculares, logo também deverá preocupar-se com aqueles que prestam aqueles 

serviços. .............................................................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Disse que apesar de respeitar todos os intervenientes, compete ao 

Executivo gerir o Orçamento Municipal, logo, tudo deverá fazer para prestar os melhores serviços 

ao menor custo nas diferentes áreas de actuação. .............................................................................  

VEREADORA LAURA PIRES: Referiu que as crianças do pré-escolar e do 1.º ciclo têm uma grande 

oferta a nível das AEC's e o contexto dessa oferta educativa que o Município suporta é muito 

grande, tendo dado o exemplo do período extra horário escolar, do almoço, em que muitas das 

crianças são abrangidas pelos Escalões A e B e por isso mesmo as despesas têm de ser em grande 
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parte suportadas pela Autarquia e ainda das CAF's ou as AEC's que são pós horário escolar. A este 

respeito referiu que tanto o fornecimento de almoços como as CAF's e AEC's são programas 

deficitários para a Câmara Municipal. ................................................................................................  

Mais disse não pretender desvalorizar os professores e monitores, que têm sido excepcionais, 

contudo não é certo que o modelo agora existente se encontre já estabilizado, já que, este ano, as 

regras foram alteradas. ......................................................................................................................  

Esclareceu que a Autarquia, em relação aos seus colaboradores, os que estavam a recibos verdes 

têm sido progressivamente integrados nos quadros da Câmara Municipal. ........................................  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Voltou a frisar que passando de recibo verde para contrato a termo 

certo, durante o mesmo período minimizava a situação daqueles prestadores de serviço, que sendo 

à volta de 64 não estarão, certamente, todos a tempo inteiro, porque se estivessem a tempo inteiro 

seriam concerteza apenas metade. ....................................................................................................  

Referiu ainda que a sua proposta não prejudica os utentes, dado que, apesar do encargo da 

Câmara Municipal aumentar, este aumento comparado com outras actividades não é em 

percentagem significativa...................................................................................................................  

Considerou que efectivamente em relação às Actividades Desportivas se possa fazer o contrato de 

prestação de serviços com recibos verdes, já que os monitores possuem um contrato com outra 

entidade e somente no final do dia é que fazem algumas horas ao serviço da Autarquia. No que 

concerne aos professores das AEC's e dado que é sobre estes que a Câmara Municipal recebe a 

comparticipação, aí é que se deveria celebrar o contrato a termo certo, dado que aqueles exercem 

funções apenas para com a Autarquia. ..............................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que apesar de serem para funções diferentes, não deixam de ser 

prestações de serviço durante parte do ano e ainda com alguns interregnos, não tendo no entanto 

compreendido porque razão para uns este tipo de contrato poderia ser utilizado e para outros já 

não. ...................................................................................................................................................  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Esclareceu que, pelo facto de muitos dos trabalhadores das piscinas 

já terem contrato com outras entidades e virem à Câmara Municipal fazer três ou quatro horas no 

final do dia, aí tem de ser através de recibo verde. .............................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Considerou que pelo simples facto de muitos professores não serem 

colocados pelo Ministério da Educação, não se pode entender que terão de ser as Autarquias a 

arcar com as responsabilidades. .........................................................................................................  

Mais disse que se estão a tratar de prestações de serviços, não podendo haver qualquer tipo de 
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distinção. ...........................................................................................................................................  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Reiterou que se deve distinguir os professores que fazem apenas 

duas ou três horas por dia, daqueles que estão presentes ao longo do dia nas Escolas. .....................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que a Autarquia tudo tem feito para oferecer o máximo de 

resposta aos utilizadores, nas refeições, nos transportes ou nas piscinas, assumindo os grandes 

encargos que daí advêm e continuará a persistir nisso mesmo e não poderá diferenciar as situações 

pelo tipo de aula que dão. .................................................................................................................  

Reafirmou que um contrato a termo certo é sempre um contrato precário e só pelo facto de se 

fazer um contrato daquele tipo, há um encargo adicional de 10% que só beneficia a Segurança 

Social e não é por isso que as pessoas ganham mais ou recebem menos, pelo que se deveria 

considerar de má gestão celebrar um contrato a termo certo. ...........................................................  

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

Leontina Novo e Óscar Ribeiro o seguinte: .........................................................................................  

1.º - Proceder à Abertura de Procedimento por Ajuste Directo para a Contratação de Monitores 

para as Actividades Extra- Curriculares e Actividades Desportivas, nos termos propostos. ..................  

2.º – Aprovar a minuta de convite e caderno de encargos, anexos a cada procedimento. ..................  

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

DECLARAÇÃO DE VOTO DO VEREADOR ÓSCAR RIBEIRO: Justificou o seu sentido de voto, 

referindo que no caso dos monitores das Piscinas estes prestam um serviço em horário pós laboral e 

em relação a esses não pode ser celebrado um contrato a termo certo, o que não será o caso dos 

restantes professores. .........................................................................................................................  

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

 

A D I T A M E N T O 

 

PONTO 1 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELA DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS – APROVAÇÃO DE 

TRABALHOS A MAIS NA EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO DA RUA DE S. SEBASTIÃO” NO 

MONTANTE DE 49.998,70 € + IVA E APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO. ..............................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Informou que aquando da execução do arruamento se tinha 

verificado a necessidade de construir os muros a Norte em betão e não em blocos como 

inicialmente estava previsto, sendo que esta alteração se deve a questões de segurança. ..................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade o seguinte: ....................................  
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1.º - Aprovar os Trabalhos a Mais na Empreitada de “Requalificação da Rua de São Sebastião” 

adjudicado à firma Vitor Almeida & Filhos, S.A. no valor de 49.998,70 € (quarenta e nove mil 

novecentos e noventa e oito euros e setenta cêntimos) acrescido de IVA à taxa legal em vigor. .........  

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

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

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

AQUISIÇÃO DE 125 M2 DE TERRENO DO PRÉDIO RÚSTICO ARTIGO 4.096, SITO NA FREGUESIA DO 

TROVISCAL, CONCELHO DE OLIVEIRA DO BAIRRO, PARA INSTALAÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA, 

ESCOLA DO 1.º CICLO E OUTROS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS EDUCATIVOS, PELO PREÇO DE 

1.875,00 €. ........................................................................................................................................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Informou que aquando da aquisição do terreno de maior dimensão, 

considerou-se haver necessidade de adquirir algumas parcelas para endireitar as estremas, daí que 

hajam algumas pequenas parcelas que agora se vão adquirir ao preço de 15,00 € por metro 

quadrado, com excepção de uma que tem uma indemnização de 250,00 € (duzentos e cinquenta 

euros) por árvores de fruto em crescimento e que irão ser arrancadas. ..............................................  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Recordou que o Presidente da Câmara tinha afirmado que muito 

brevemente seriam iniciadas as obras de construção da Escola do Troviscal, mas pelo que se pode 

constatar, a Autarquia ainda não possui todos os terrenos necessários. .............................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que os terrenos ainda não se encontram todos em nome da 

Autarquia, no entanto existe já autorização por parte de todos os proprietários para se poderem 

começar as obras. ..............................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade adquirir 125 m2 de terreno do 

prédio rústico artigo 4.096 da Freguesia do Troviscal e Concelho de Oliveira do Bairro, a Hirondina 

Branco e marido, pelo montante de 1.875,00 € (mil oitocentos e setenta e cinco euros). ..................  

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

PONTO 3 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELO VEREADOR DO PELOURO ANTÓNIO MOTA - CEDÊNCIA 

DE 40 M2 DE TERRENO PARA ALARGAMENTO DE VIA E PASSEIO – PAGAMENTO DE 

INDEMNIZAÇÃO E OUTRAS CONTRAPARTIDAS EM VILA VERDE. ......................................................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Informou que o proprietário se encontra no Brasil e somente agora é 

que esteve em Portugal, pelo que, só agora se resolveu a situação, o valor a pagar é de 30,00 € 

(trinta euros) por m2. .........................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a cedência para domínio 
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público municipal, de uma parcela de terreno com 32 m2 de terreno do prédio urbano artigo 1.801 

da Freguesia e Concelho de Oliveira do Bairro, a Armando da Silva Cardoso e mulher Rosa Maria 

Gomes de Oliveira Cardoso, mediante as seguintes contrapartidas: ...................................................  

1.º – Demolição e transporte a vazadouro o entulho resultante do muro que lá existe e a 

construção de novo muro com as características do actual; ...............................................................  

2.º – Recolocação com as adaptações necessárias do portão e gradeamento existentes, bem como 

do contador de água e outras instalações eléctricas ou não; ..............................................................  

3.º – Pagamento de uma indemnização no valor de 960,00 € (novecentos e sessenta euros) por 

perda do espaço ajardinado e consequentes danos patrimoniais. ......................................................  

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

PONTO 4 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELO VEREADOR DO PELOURO ANTÓNIO MOTA - CEDÊNCIA 

DE 32 M2 DE TERRENO PARA ALARGAMENTO DE VIA E PASSEIO – PAGAMENTO DE 

INDEMNIZAÇÃO E OUTRAS CONTRAPARTIDAS EM VILA VERDE. ......................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a cedência para domínio 

público municipal de uma parcela de terreno com 40 m2 de terreno do prédio urbano artigo 2.598 

da Freguesia e Concelho de Oliveira do Bairro, a Maria de Lurdes Gomes de Oliveira, mediante as 

seguintes contrapartidas: ...................................................................................................................  

1.º – Demolição e transporte a vazadouro o entulho resultante do muro que lá existe e a 

construção de novo muro com as características do actual; ...............................................................  

2.º – Recolocação com as adaptações necessárias do portão existente (a indicar pela proprietária), 

do contador de água e outras instalações eléctricas ou não; ..............................................................  

3.º – Pagamento de uma indemnização no valor de 1.200,00 € (mil e duzentos euros) por perda do 

espaço ajardinado e consequentes danos patrimoniais. .....................................................................  

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

PONTO 5 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS - APROVAÇÃO DO 

PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRA DA EMPREITADA: “REABILITAÇÃO DA RUA DO 

DEPÓSITO DA ÁGUA EM BUSTOS”. ...................................................................................................  

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

Saúde em Obra da firma Vítor Almeida & Filhos, S.A., relativamente à Empreitada “Reabilitação da 

Rua do Depósito da Água em Bustos”. ..............................................................................................  

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

PONTO 6 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA TÉCNICA SUPERIOR DR.ª JOANA VIDAL - 
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REQUERIMENTO DA FIRMA PEREIRA JARDINS – SERVIÇOS DE JARDINAGEM, LDA. REFERENTE AO 

LOTE 14 DA ZONA INDUSTRIAL DA PALHAÇA – ELIMINAÇÃO DAS CLÁUSULAS DE RESOLUÇÃO 

DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA E REVERSÃO DO LOTE. CESSÃO DA POSIÇÃO 

CONTRATUAL A FAVOR DA FIRMA CAIXA LEASING & FACTORING, IFIC, S.A. E CELEBRAÇÃO DE 

CONTRATO DE RESPONSABILIDADE CIVIL COM A FIRMA PEREIRA JARDINS – SERVIÇOS DE 

JARDINAGEM, LDA.. ..........................................................................................................................  

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

1.º - Autorizar a cessão da posição contratual da Firma Pereira Jardins – Serviços de Jardinagem, 

Lda., a favor da Caixa Leasing & Factoring, IFIC, S.A.; ........................................................................  

2.º - Eliminar os artigos primeiro, segundo e terceiro do Contrato de Compra e Venda do Lote 14 

da Zona Industrial da Palhaça; ............................................................................................................  

3.º - Celebrar Contrato de Responsabilidade Civil, com a Firma Pereira Jardins – Serviços de 

Jardinagem, Lda., sob forma de Escritura Pública, no qual será incluído o teor dos artigos 

eliminados do Contrato de Compra e Venda e ficará previsto o pagamento de uma indemnização a 

favor do Município de Oliveira do Bairro, correspondente ao dobro do valor de alienação, caso a 

mesmo não cumpra o clausulado. .....................................................................................................  

4.º - A deliberação mencionada no n.º 1 e n,º 2, fica condicionada à celebração do contrato 

previsto no n.º 3. ...............................................................................................................................  

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

PONTO 7 – OFÍCIO DO BES LEASING E FACTORING – PEDIDO DE ELIMINAÇÃO DAS CLÁUSULAS 

DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA E REVERSÃO DO PRÉDIO URBANO ARTIGO 

5.396 SITO NA ZONA INDUSTRIAL DE OIÃ PARA ANEXAR AO LOTE B 17. .........................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal após ter analisado a informação técnica prestada pelo Engº 

José Augusto Gonçalves e atendendo, por um lado a que, o prédio que vai ser transmitido ao BES 

Leasing e Factoring, serve somente para regularizar a área que havia sido ocupada a mais pelos 

anteriores proprietários do Lote B17 do Alvará de Loteamento nº 11/92, no estrito cumprimento do 

Relatório da Inspecção Ordinária ao Município - Processo parcelar relativo ao expediente do DIAP 

com o nº 11400 de 21/04/2004 e que por outro lado, já existe construção no Lote B17 e inclusivé 

no terreno/prédio a vender e que a unidade industrial há já vários anos que se encontra em 

laboração, não faz sentido que o clausulado constante dos pontos 1, 2, 3 e 4 da referida 

informação, constem da escritura de compra e venda a outorgar com o Bes Leasing e Factoring, 

pelo que deliberou por unanimidade o seguinte: ...............................................................................  
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1- Autorizar que as referidas clausulas não constem do teor da escritura de compra e venda a 

celebrar com a entidade locadora; .....................................................................................................  

2- Que não deverá ser celebrado contrato de Responsabilidade Civil com a firma locatária 

Avantisbike – Fábrica de Bicicletas, S.A., à semelhança de outras deliberações havidas, por este 

processo ter um histórico diferente das outras vendas de lotes em zonas industriais do Concelho; ....  

3- Não fazer pender nenhum ónus ou encargos sobre o prédio objecto de venda, exigindo somente 

que o BES Leasing e Factoring dê plena autorização à Firma Avantisbike – Fábrica de Bicicletas, S.A. 

para intervir, assinar e requerer em seu nome todos os procedimentos e  actos administrativos 

necessários á alteração ou aditamento do Alvará de Loteamento nº 11/92, de forma a que o prédio 

a vender seja anexado ao lote B17 em conformidade com a realidade física actual. ..........................  

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

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 26 

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

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS:  ............................................................... 241.193 Euros e 92 Cêntimos 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS:  .................................................... 1.103.937 Euros e 55 Cêntimos 

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES:  ....................................................... 1.345.131 Euros e 47 Cêntimos 

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

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

Nada mais havendo a tratar e não havendo nenhum elemento do público que desejasse intervir, o 

Presidente da Câmara Municipal encerrou a reunião, tendo sido lavrada a presente acta que, depois 

de lida e aprovada, vai ser assinada. ...................................................................................................  

 

______________________________________ 

MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA 

 

 

_______________________________________ 
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JOAQUIM MANUEL SANTOS ALVES DE JESUS 

 

 

_________________________________ 

ANTÓNIO AUGUSTO MARQUES MOTA 

 

 

________________________________ 

LAURA SOFIA AIRES FERREIRA PIRES 

 

 

_________________________________ 

LEONTINA AZEVEDO DA SILVA NOVO 

 

 

____________________________________ 

VÍTOR MANUEL SAMPAIO DE CARVALHO 

 

 

__________________________ 

ÓSCAR NEVES PINTO RIBEIRO 

 

 

_____________________________ 

JOSÉ MIGUEL CARDOSO DUARTE 


