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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO DE 28 DE 

MAIO DE 2009. .................................................................................................................................  

DATA DA REUNIÃO: Vinte e oito de Maio de dois mil e nove.  ..........................................................  

LOCAL DA REUNIÃO: Sala das Reuniões do edifício da Câmara Municipal.  .......................................  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou os presentes que o Vereador Acácio Albuquerque comunicou, 

por escrito, que pelo facto de ter sido eleito Director da Escola Secundária de Oliveira do Bairro, 

função esta a ser exercida em regime de dedicação exclusiva, renunciava ao cargo de Vereador do 

Executivo Municipal. ..........................................................................................................................  

Mais disse que, de imediato se procedeu à convocação do elemento seguinte da Lista de 

Candidatos do CDS/PP às últimas Eleições Autárquicas, o Sr. João Silvano, apesar, de este ter 

apresentado um pedido de justificação de falta por razões de saúde e pelo período de noventa 

dias. O Sr. João Silvano comunicou, que pelas razões inicialmente indicadas, estava igualmente 

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

Pelo exposto, referiu estarem devidamente justificadas as ausências por renúncia do Sr. Acácio 

Vieira Albuquerque e do Sr. João Carlos dos Santos Silvano por razões de saúde. .............................  

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

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

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

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91 de 15 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 

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

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

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

Foi dispensada a leitura da Acta da Reunião Ordinária da Câmara Municipal, datada de 30 de Abril 

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 14 de Maio de 2009 foi aprovada por 

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

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

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

VEREADOR MANUEL SILVESTRE: Tendo tido a oportunidade de se deslocar ao evento “Viva as 

Associações”, constatou que o mesmo decorreu de uma forma bastante positiva, sendo que o 

único ponto negativo teve a ver com a utilização dos balneários, o que, facilmente poderá ser 

ultrapassado em futuras realizações daquele evento. .........................................................................  

Referiu ter lido uma notícia em que era indicado que a Câmara Municipal de Anadia pagava aos 

seus fornecedores no prazo de seis dias, a Câmara Municipal de Aveiro pagava em trinta dias, no 

que diz respeito à Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, os prazos eram superiores, pelo que 

questionou se havia alguma justificação para esse facto. ...................................................................  

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Confirmou que o evento “VIVA as associações” se desenrolou de 

uma forma bastante positiva, tendo sido, na sua opinião, a melhor edição das quatro que já foram 

realizadas, quer no número de associações envolvidas, quer a nível das respectivas actuações, quer 

ainda quanto à participação do público com os consequentes ganhos financeiros para as 

associações presentes no evento. .......................................................................................................  

No que diz respeito à utilização dos balneários, informou que a responsabilidade directa foi dos 

organizadores do concurso, pelo que a gestão dentro dos balneários ficou a cargo daqueles 

mesmos responsáveis, tendo tido conhecimento que efectivamente houve alguns problemas e que 

atrasou a entrada em palco das concorrentes. ...................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que o evento “Viva as Associações” decorreu com bastante 

entusiasmo, como se pôde constatar pela presença dos intervenientes, daí que o Concelho de 

Oliveira do Bairro esteja de parabéns pela organização daquele evento. ............................................  

Aproveitou para agradecer o contributo dado pelo ex-Vereador Acácio Albuquerque ao Executivo 

Municipal no decurso do actual Mandato, registando com agrado a sua atitude, postura e 

cordialidade, dando os parabéns pela eleição para desempenhar funções de direcção na Escola 

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

Quanto ao atraso nos pagamentos, referiu que, quando são publicitadas informações que não 
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possuem qualquer consistência, não faz qualquer comentário, relembrando que há cerca de um 

ano tinham sido publicados elementos que a Autarquia de Oliveira do Bairro pagava aos 

fornecedores a 90 dias, agora diz que são quarenta ou cinquenta dias, pelo que um dos dados 

estará errado. Tendo considerado estranha esta situação, foi informado que tinham sido alterados 

alguns parâmetros, pelo que, não se podem efectuar comparações entre ambas as informações. .....  

Considerou contudo bastante estranho, que seja veiculada a informação que uma Autarquia liquida 

as facturas em seis dias, quando a própria legislação permite o pagamento das mesmas no prazo 

de 45 dias, sendo que, uma das formas de explicar esta situação, será provavelmente não lançar a 

factura quando se deve, mas lançá-la quando se paga, contudo, como desconhece o procedimento 

adoptado, recusa-se a tecer comentários. ..........................................................................................  

Referiu ainda que as contas da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro perante os fornecedores, 

prestadores de serviço, empreiteiros e outros, estão em ordem. ........................................................  

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

PONTO 3 - RELATÓRIO FINAL DO DR. FERNÃO QUEIROZ, NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DO 

PROCESSO DISCIPLINAR N.º 1/2008. .................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Procedeu à leitura da pena proposta pelo Instrutor do Processo Dr. 

Fernão Queiroz, a qual se dá por integralmente reproduzida para todos os efeitos legais. .................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, mediante votação por escrutínio secreto, por 

maioria com 5 votos favoráveis e 1 abstenção, o seguinte: ................................................................  

1. Aplicar à arguida Lúcia Isabel de Oliveira dos Santos Figueiredo Rebocho Vaz no âmbito do 

Processo Disciplinar Comum Nº 1/2008 e nos termos do proposto pelo instrutor no Relatório Final 

datado de 20/05/2009, uma Pena de Multa no valor de 900,00 € (novecentos euros);  .....................  

2. Informar também a arguida de que:  .............................................................................................  

2.1. Se não liquidar voluntariamente aquela pena de multa no prazo de 30 dias após a notificação 

da presente deliberação e não solicitar dentro daquele prazo o seu pagamento em prestações ao 

abrigo do art. 38º do DL 155/92 de 28 de Julho;  ..............................................................................  

2.2. E se subsequentemente, não autorizar expressamente a Secção de Recursos Humanos a 

descontar 1/6 por mês da sua remuneração mensal até perfazer o valor total em dívida,  .................  

2.3. Será então iniciado um Processo de Execução Fiscal, nos termos e ao abrigo do nº 1 e nº 2 do 

art. 81º conjugado com o nº 1 do art. 82º do novo Estatuto Disciplinar por este ser o regime mais 

favorável à arguida em relação ao regime do antigo Estatuto Disciplinar;  .........................................  

3. Notificar e dar conhecimento da presente deliberação à arguida e à Participante, remetendo-lhes 

cópia do referido Relatório Final e dar ainda conhecimento da deliberação ao Instrutor do Processo. 
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 ..........................................................................................................................................................  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Questionou se a referida funcionária irá continuar a trabalhar no 

mesmo local, ou se se irá promover a sua mudança, uma vez que esta, é uma situação um pouco 

confrangedora para todo o grupo que esteve envolvido no processo, podendo mesmo haver um 

mau ambiente de trabalho. ................................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que a funcionária solicitou licença sem vencimento pelo prazo 

de um ano, a qual foi concedida. Quando regressar depois se verá qual a melhor solução. ...............  

VEREADOR MANUEL SILVESTRE: Referiu que, na sua opinião, após o cumprimento de uma pena a 

pessoa deve voltar às suas anteriores funções, muito embora reconheça que possa ser difícil para 

todos o intervenientes........................................................................................................................  

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

PONTO 4 - 4.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DO ANO 2009 ................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que esta, será a última alteração orçamental antes da Revisão 

Orçamental, que poderá ser presente na próxima Reunião do Executivo Municipal, a fim de ser 

presente à Sessão Ordinária da Assembleia Municipal do mês de Junho. ...........................................  

Referiu existirem inscrições e reforços de rubricas, nomeadamente para canalizar verbas para 

algumas áreas como sejam a aquisição de terrenos para pólos escolares, para espaços verdes e de 

lazer, a requalificação do edifício público. ..........................................................................................  

Quanto às reduções, informou que as mesmas apenas se prendem com a necessidade de equilibrar 

as contas, não significando que se abandonem os respectivos projectos, sendo que na Revisão 

Orçamental ser irá repor ou reforçar os montantes agora retirados. ..................................................  

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

1.º - Aprovar a alteração ao Orçamento da Despesa no valor de 483.500,00 € (quatrocentos e 

oitenta e três mil e quinhentos euros). ...............................................................................................  

2.º - Aprovar a alteração ao Plano de Actividades Municipal no valor de 45.000,00 € (quarenta e 

cinco mil euros). .................................................................................................................................  

3.º - Aprovar a alteração ao Plano Plurianual de Investimentos no valor de 533.000,00 € 

(quinhentos e trinta e três mil euros). .................................................................................................  

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

PONTO 5 – PROPOSTA APRESENTADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA - AQUISIÇÃO DE 4.307 M2 

DE TERRENO, PARA INSTALAÇÃO DE JARDIM DE INFÂNCIA, ESCOLA DO 1.º CICLO E OUTROS 

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS EDUCATIVOS NA FREGUESIA DO TROVISCAL, PELO PREÇO DE 

129.210,00 €. ....................................................................................................................................  
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PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que o Pólo Escolar do Troviscal será instalado num terreno que 

se situa nas traseiras da Escola de Artes, sendo que a Autarquia possui um terreno, mas cuja área 

não é suficiente para instalar o referido equipamento, por esse motivo, foram desencadeadas 

algumas diligências no sentido de adquirir parte de um terreno adjacente, sendo que haverá 

necessidade de deslocalizar o Pólo Escolar ligeiramente para Norte. ..................................................  

Mais informou que o proprietário reside nos Estados Unidos da América e deslocou-se a Oliveira do 

Bairro para ultimar as negociações, sendo necessário ainda proceder a algumas legalizações 

complementares. ...............................................................................................................................  

Referiu que o terreno irá ser pago pelo valor de 30,00 € (trinta euros) por metro quadrado, ao qual 

acrescerá a construção de um novo poço em substituição de um dos dois existentes no terreno, 

sendo que em relação ao segundo poço, será assumido o pagamento até ao montante de 4.000,00 

€ (quatro mil euros) referentes aos honorários do advogado referente a despesas de legalização do 

referido terreno. ................................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade adquirir 4.307m2 de terreno, aos 

proprietários, Manuel Tavares Salvador e mulher Fátima Maria Salvador pelo preço de 129.210,00 € 

(cento e vinte e nove mil duzentos e dez euros) acrescidos do pagamento do valor indemnizatório 

pela perda de dois poços lá existentes, da seguinte forma: ................................................................  

1.º - Pelo 1º poço, o Município deve construir um novo poço em manilhas com 8m a 10m de 

profundidade e com diâmetro de 1,50m a 2,00m, em local a indicar por eles e dentro dos limites 

do referido prédio e, ..........................................................................................................................  

2.º - Pelo 2º poço, o Município assumirá o pagamento até ao montante de 4.000,00 € (quatro mil 

euros) referente aos honorários do Advogado Dr. António Moreira e despesas de legalização 

(rectificação de áreas na matriz e predial, divisão por atravessamento de estrada e destaque) da 

área a vender ao Município num prédio autónomo e distinto com inscrição matricial e descrição 

próprios. ............................................................................................................................................  

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

PONTO 6 – PROPOSTA APRESENTADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA - DISSOLUÇÃO DA A.M.B.V 

- ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DAS REGIÕES BAIRRADA-VOUGA. ..................................................  

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

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

Referiu que o Município de Oliveira do Bairro faz parte integrante da Comunidade Inter-Municipal 

da Região de Aveiro, o que significa que, agora, todos os projectos de investimento, participações 

do QREN, participações na SIMRIA e outros, são efectuados através aquela Associação, sendo que 
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todos os Municípios da Nut 3 fazem parte daquela Comunidade. .....................................................  

Mais disse, que a presente decisão foi tomada em Assembleia Inter-Municipal que teve lugar no dia 

29//04/2009, por unanimidade. .........................................................................................................  

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

1.º - Subscrever a extinção da Associação de Municípios da Região Bairrada-Vouga; .........................  

2.º - Remeter a presente proposta à Assembleia Municipal com vista à competente deliberação de 

aprovação da extinção, nos termos do estatuído no art.º 25.º dos Estatutos da Associação de 

Municípios da Região Bairrada-Vouga. ...............................................................................................  

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

PONTO 7 – PROPOSTA APRESENTADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA - ATRIBUIÇÃO DE 

COMPARTICIPAÇÕES E SUBSÍDIOS A ASSOCIAÇÕES DO CONCELHO. ..............................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que têm sido aplicadas algumas regras referentes às verbas 

atribuídas a cada uma das Associações do Concelho, caso não cumpram essas mesmas regras o 

respectivo subsídio não é entregue. ...................................................................................................  

Recordou haver Associações que se candidatam a obras integradas em processos de candidatura, 

nomeadamente as IPSS’s, e atribuída uma comparticipação e desde que cumpram e levem a efeito 

as obras, as comparticipações serão entregues. .................................................................................  

Seguidamente enumerou os apoios prestados a cada uma das Associações do Concelho. ................  

Referiu ainda que, no devido tempo será presente ao Executivo Municipal, a proposta de 

celebração de protocolos com diferentes Associações destinadas a apoiar obras, nomeadamente 

com a ADREP, DeCértima, ADRAC, entre outras. ...............................................................................  

O pagamento dos subsídios deverá ser efectuado mediante disponibilidade de Tesouraria e de 

acordo com os montantes, serão pagos na sua totalidade, ou por duas tranches. .............................  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Relativamente aos subsídios atribuídos aos Clubes Desportivos e 

tendo em atenção já ter sido aprovada a verba destinada à formação, referiu que a quantia prevista 

para a União Desportiva de Oiã e tendo em atenção a sua dimensão quando comparada com 

outras, daí, entender que poderiam ser reforçadas as verbas destinadas aquele Clube Desportivo, 

sem no entanto, aumentar o total final de subsídios atribuídos. ........................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Relembrou que a respeito da distribuição de subsídios, o actual 

Executivo Municipal levou a efeito uma grande mudança desde o primeiro ano, nomeadamente no 

que às IPSS’s diz respeito, de forma a haver uma maior justiça quanto à sua distribuição. .................  

Mais disse que em relação às refeições das crianças do 1.º ciclo, muitas delas são confeccionadas 

por algumas Associações do Concelho fruto de Protocolo, acabando por gerar uma receita 
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adicional para as mesmas. .................................................................................................................  

Informou ter havido reuniões regulares com os responsáveis da União Desportiva de Oiã, onde 

ficou assente que deverá ser levada a efeito uma intervenção de forma a ser criado um Campo de 

Futebol complementar, destinada à prática desportiva dos mais jovens. ............................................  

Para além dos apoios financeiros, tem de se ter igualmente em atenção, o apoio que é prestado às 

Associações a nível da cedência de transporte e cujos valores estão apurados, sendo certo que 

praticamente todos os fins de semana os autocarros andam ao serviço das Associações. ..................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Referiu que a grande questão na área do Desporto, foi a necessidade 

de elaborar Protocolos com as Associações para obras de conservação e reparação de infra-

estruturas desportivas, nomeadamente balneários e implementação de energias renováveis, em 

detrimento da concessão dos subsídios ordinários, dado que aqueles mesmos Protocolos vão 

facilitar as infra-estruturas destinadas às camadas seniores, mas igualmente à camada de formação. 

A Câmara Municipal está a apostar fortemente na implementação de infra-estruturas desportivas. ..  

Considerou que se deve ter igualmente em atenção, o facto de a Autarquia disponibilizar 

transportes em autocarro a diversas Associações Desportivas do Concelho, enquanto haverá outras 

que utilizam as suas próprias viaturas para transportar os seus atletas e esses valores devem ser 

quantificados, porque são horas extraordinárias que se pagam aos motoristas, encargos com 

amortização de viaturas, reparações, combustível e outras, e essa situação deve ser quantificada. ....  

VEREADORA LAURA PIRES: Relembrou que a algumas Associações foram atribuídos edifícios 

destinados às respectivas sedes, nomeadamente os antigos edifícios escolares e da estação de 

caminhos de ferro e esse facto deve ser igualmente ressaltado, uma vez que a Autarquia suporta a 

renda do aluguer do espaço das antigas instalações da REFER, contudo as Associações não pagam 

qualquer verba à Autarquia. ..............................................................................................................  

Referiu que se for efectuada uma comparação com a verba atribuída pela Câmara Municipal, no 

ano de 2005, ano de Eleições Autárquicas, e a presente atribuição e ano de Eleições Autárquicas, 

constata-se que o Executivo Municipal resistiu à tentação de aumentar os subsídios. ........................  

VEREADOR MANUEL SILVESTRE: Sobre os restantes apoios dados às Associações, como seja os 

transportes e a utilização de equipamentos do Município, questionou se havia alguns elementos 

que pudessem ser fornecidos, a fim de se saber quais os valores envolvidos. .....................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Solicitou ao Vereador António Mota que mandasse apurar os gastos de 

duas das Associações do Concelho, ADREP e Atómicos, dado que a primeira Associação possui 

instalações próprias e a segunda ocupa instalações municipais e também o que se prende com o 

n.º de quilómetros percorridos pelas viaturas municipais. ...................................................................  
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VEREADORA LEONTINA NOVO: Tendo a Vereadora Laura Pires afirmado que num ano de Eleições 

não houve aumento dos subsídios atribuídos às Associações, ao contrário do que sucedeu nas 

últimas Eleições Autárquicas, recordou que nessa altura o montante atribuído foi de cerca de 

100.000,00 € (cem mil euros) e agora o montante a ser distribuído pelas Associações é de cerca de 

275.000,00 € (duzentos e setenta e cinco mil), pelo que questionou quem é que está sempre em 

Campanha Eleitoral. ...........................................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Garantiu que nada faria pelo facto de ser um ano de eleições, o que faz 

é por necessidade e pelas opções que toma.......................................................................................  

Relembrou que a primeira distribuição de subsídios que foi levada a efeito pelo actual Executivo 

Municipal foi aquela que se considerou a mais correcta para apoiar naquilo que as Associações 

mais necessitam, nomeadamente para obras, daí que a diferença que houve entre o montante 

atribuído em 2005 pelo anterior Executivo e o montante actual, não passa de uma atribuição 

regular e permanente ao longo de todo o Mandato, foram opções assumidas porque foram 

entendidas como sendo as mais justas, não havendo a diferenciação de um ano pelo facto de ser 

um ano de Eleições. ...........................................................................................................................  

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

Não tomaram parte na votação do presente assunto os Vereadores que possuem ligações aos 

Clubes e/ou Associações, aos quais é atribuído o respectivo subsídio. ................................................  

Por esse facto, relativamente à atribuição do subsídio à AMPER, não votou Presidente da Câmara; ..  

Em relação à atribuição do subsídio à Solsil, não votou a Vereadora Laura Pires; ...............................  

Em relação à atribuição do subsídio à Santa Casa da Misericórdia, não votaram o os Vereadores 

Leontina Novo e Acácio Albuquerque; ...............................................................................................  

Em relação à atribuição do subsídio à ADASMA - Mamarrosa, não votou o Presidente da Câmara; ...  

Relativamente à atribuição do subsídio aos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro, não 

votaram o Presidente da Câmara, o Vice-Presidente da Câmara e os Vereadores Manuel Silvestre e 

Acácio Albuquerque; .........................................................................................................................  

Em relação à atribuição do subsídio ao ABC Recreio da Mamarrosa, não votou a Vereadora 

Leontina Novo; ..................................................................................................................................  

Relativamente à atribuição do subsídio ao Agrupamento de Escuteiros de Oiã, não votou o 

Presidente da Câmara. .......................................................................................................................  

Relativamente à atribuição do subsídio à Associação de Pais da Escola Secundária, não votou o 

Vereador Acácio Albuquerque; ..........................................................................................................  

Relativamente à atribuição do subsídio à Filarmónica União de Oliveira do Bairro, não votaram os 
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Vereadores António Mota, Leontina Novo, Manuel Silvestre e Acácio Albuquerque; .........................  

Relativamente à atribuição do subsídio ao Círculo de Cultura Musical da Bairrada, não votou a 

Vereadora Laura Pires; .......................................................................................................................  

Em relação à atribuição do subsídio à Associação dos Naturais de Oliveira do Bairro, não votou o 

Vereador Manuel Silvestre; ................................................................................................................  

Relativamente à atribuição do subsídio ADAMA - Malhapão, não votou o Vereador Acácio 

Albuquerque; .....................................................................................................................................  

Relativamente à atribuição do subsídio à Associação de Melhoramentos de Águas Boas, não 

votaram o Presidente da Câmara e o Vereador António Mota; ..........................................................  

Em relação à atribuição do subsídio ao Rotary Clube de Oliveira do Bairro, não votou o Vereador 

Manuel Silvestre; ................................................................................................................................  

Em relação à atribuição do subsídio à Liga dos Combatetes - Núcleo de Oliveira do Bairro, não 

votaram os Vereadores Leontina Novo e Manuel Silvestre; .................................................................  

Relativamente à atribuição do subsídio à ADERCUS, não votou o Vereador António Mota; ...............  

Relativamente à atribuição do subsídio aos Atómicos Sport Clube, não votou o Vereador Manuel 

Silvestre; ............................................................................................................................................  

Relativamente à atribuição do subsídio ao Oliveira do Bairro Sport Clube, não votaram o Vice-

Presidente da Câmara e os Vereadores António Mota e Manuel Silvestre; .........................................  

Relativamente à atribuição do subsídio ao Grupo Desportivo de Águas Boas, não votou o Presidente 

da Câmara. ........................................................................................................................................  

Relativamente à atribuição do subsídio à ADREP, não votou o Vereador António Mota; ....................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a Proposta de atribuição 

de subsídios aos Clubes e Associações do Concelho, devendo a respectiva verba ser atribuída na 

sua totalidade ou em duas tranches distintas, consoante a disponibilidade de Tesouraria da Câmara 

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

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

PONTO 8 – PROPOSTA APRESENTADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA -  ALTERAÇÃO DA DATA 

DE REALIZAÇÃO DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 11/06/2009. ............................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que, tendo em atenção ao facto de a próxima Reunião de 

Câmara coincidir com o Feriado Municipal, a data de realização da mesma deve ser alterada. ..........  

Mais disse ser necessário proceder à marcação de uma Reunião de Câmara Extraordinária a realizar 

no próximo dia 15 de Junho pelas 10 horas em todos os Municípios da Nut3 Baixo Vouga. ..............  

Tendo em atenção aquele facto, propôs que a data de realização da próxima Reunião de Câmara 
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Ordinária fosse realizada no dia 15 de Junho pelas 10 horas da manhã, evitando assim a marcação 

de uma Reunião Extraordinária. .........................................................................................................  

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

Executivo Municipal do mês de Junho tenha lugar no dia 15 de Junho de 2009, pelas 10:00. ...........  

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

PONTO 9 – PROPOSTA APRESENTADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA -  ALTERAÇÃO DA DATA E 

LOCAL DE REALIZAÇÃO DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 25/06/2009. ................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Recordou que o Executivo Municipal tem levado a efeito a realização de 

Reuniões de Câmara fora dos Paços do Concelho e nas diferentes Freguesias do Concelho, pelo 

que, se propõe que a próxima seja realizada na Freguesia de Oiã. .....................................................  

No que diz respeito à data de realização da mesma, esta alteração prende-se com o facto de no dia 

30 de Junho comemora-se os vinte anos de elevação à categoria de Vila. .........................................  

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

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

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

PONTO 10 - PROTOCOLO DE PARCERIA A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO E O CLUBE DE CAÇA E PESCA DE OLIVEIRA DO BAIRRO - REALIZAÇÃO DE EVENTO 

CANINO. ............................................................................................................................................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Relembrou que este será o segundo evento que se realizará no 

Concelho de Oliveira do Bairro, tendo sido já cabimentada uma verba destinada ao mesmo, tal 

como já foi anteriormente aprovado um Protocolo com o Clube Português de Canicultura, 

destinado à realização do mesmo, contudo é necessária igualmente a contribuição do Clube de 

Caça e Pesca de Oliveira do Bairro, a fim de permitir a atribuição de prémios no referido Concurso, 

sendo este Protocolo no montante de 2.000,00 € (dois mil euros) que sairá da rubrica já prevista 

para a realização do evento, no montante total de 7.500,00 € (sete mil e quinhentos euros). ...........  

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

celebrar entre o Município de Oliveira do Bairro e o Clube de Caça e Pesca do Concelho de Oliveira 

do Bairro, com vista à realização do Evento Canino. ..........................................................................  

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

PONTO 11 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, ENG.º 

RUI MORAIS - EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DO TROVISCAL” - ADJUDICAÇÃO DEFINITIVA À FIRMA ENCOBARRA - 

ENGENHARIA, S.A., PELA IMPORTÂNCIA DE 2.218.161,00 € + IVA E APROVAÇÃO DA MINUTA DE 
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CONTRATO. .......................................................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Iniciou a sua intervenção por afirmar que conjugando o montante da 

presente adjudicação com o montante da aquisição do terreno para implementação do mesmo, é a 

melhor resposta que se pode dar a quem diz que nada se faz na Freguesia do Troviscal. ..................  

Mais disse que, este, é mais um grande passo destinado à conclusão de um grande projecto para 

Oliveira do Bairro, no que ao principal objectivo diz respeito, que é a Educação e a Formação. .........  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Referiu estar de acordo com a construção deste novo Pólo Escolar, 

tendo já sido aprovado por unanimidade a abertura do respectivo Concurso, pelo que, quanto mais 

rapidamente se iniciar a respectiva construção, melhor. Confessando que se cumprirem os 

respectivos prazos a Escola poderá entrar em funcionamento no Ano Lectivo 2010/2011, sendo 

que, com a construção daquele equipamento, o Centro do Troviscal ficará ainda mais dignificado. ..  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Relembrou que nem todos estariam de acordo com a construção dos 

novos Pólos Escolares, já que, o líder de Bancada do CDS/PP na Assembleia Municipal afirmou por 

diversas vezes que, no seu entender eram muitos Pólos Escolares e que deveriam ser construídos 

menos, não tendo contudo explicitado quais é que não levaria a efeito. ............................................  

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

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

Pré-Escolar do Troviscal” à firma Encobarra - Engenharia, S.A., pelo valor de 2.218.161,00 € (dois 

milhões duzentos e dezoito mil cento e sessenta e um euros) acrescido de IVA, à taxa legal em 

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

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

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

VEREADOR MANUEL SILVESTRE: Questionou se as obras de melhoramento das Escolas do 2.º e 3.º 

Ciclo, estão a cargo da Administração Central. ..................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que a Autarquia se encontra em negociações com a DREC, 

relativamente à Escola de Oiã e à C+S de Oliveira do Bairro, tendo aquele organismo começado por 

não oferecer qualquer contrapartida para a transferência de competências e respectiva reabilitação 

da mesma, neste momento já avançaram com uma determinada verba, mas que fica muito aquém 

dos montantes necessários para as referidas obras, ainda para mais, as verbas seriam somente 

disponibilizadas em 2010, 2011 ou ainda mais tarde. Por esse motivo, ainda se está em fase de 

negociações. ......................................................................................................................................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Confirmou que este é o maior investimento que alguma vez foi 

efectuado na Freguesia do Troviscal, dado que o saneamento custou cerca de quatrocentos e 
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sessenta mil contos, pelo que, se se considerar a aquisição dos terrenos e a o valor da obra de 

construção do Pólo Escolar, este representa um montante muito superior ao antes referido. 

Recordou que este investimento foi realizado em apenas quatro anos, e não nos dezasseis anos que 

durou o anterior Mandato. ................................................................................................................  

Uma outra diferença que realçou prende-se com o facto de a rede de saneamento ter recebido de 

comparticipação no âmbito do FEDER cerca de 70% e a construção do Pólo Escolar do Troviscal 

receber do QREN ter apenas uma comparticipação de 30%. .............................................................  

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

PONTO 12 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELO CHEFE DE GABINETE DE APOIO DO PRESIDENTE DA 

CÂMARA - REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CASA PRONTA - DIREITOS DE PREFERÊNCIA DA 

AUTARQUIA. .....................................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal, no uso das competências conferidas na lei, conjugadas e no 

cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 263-A/2007, Portaria n.º 794-B/2007, ambos de 23 de 

Julho e Portaria n.º 1535/2008, de 30 de Dezembro, deliberou por unanimidade, não pretender 

exercer o direito de preferência sobre as fracções “X” e “L” do prédio urbano sito no Rêgo, 

Freguesia de Oiã e sobre a fracção “B” do prédio sito em Sentelho, Freguesia de Oliveira do Bairro.  

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

PONTO 13 – INFORMAÇÃO DSASA 78/2009 PRESTADA PELO CHEFE DA DIVISÃO DE ÁGUAS E 

SANEAMENTO, ENG.º PAULO ARAÚJO - ANÁLISE DA EXPOSIÇÃO DA SR.ª MARIA DE FÁTIMA 

AUGUSTA OLIVEIRA TAVARES RELATIVA A UM CONSUMO EXCESSIVO DE ÁGUA DEVIDO A UMA 

FUGA NA REDE INTERNA, NÃO VISÍVEL. ............................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Recordou que situações análogas a esta têm por diversas vezes sido 

presentes em Reunião de Câmara, dado que o Regulamento Municipal já tem bastantes anos e não 

contemplar esta situação, contudo, o Executivo Municipal não deverá deliberar futuramente sobre 

situações análogas, enquanto o novo Regulamento Municipal não for aprovado. .............................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Referiu que este tipo de rupturas existiram no passado e certamente 

que irão continuar a ocorrer no futuro, sendo que, os munícipes solicitam à Câmara Municipal que 

proceda a uma refacturação da factura, tendo em atenção que não tiveram uma responsabilidade 

directa na situação. ............................................................................................................................  

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

consumo de água das facturas n.º 048090200000117 e n.º 048090203001735 pelo 1.º Escalão. ....  

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

PONTO 14 – INFORMAÇÃO DSASA 79/2009 PRESTADA PELO CHEFE DA DIVISÃO DE ÁGUAS E 
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SANEAMENTO, ENG.º PAULO ARAÚJO - ANÁLISE DA EXPOSIÇÃO DO SR. HÉLDER ANTÓNIO 

NEVES CARVALHO RELATIVA A UM CONSUMO EXCESSIVO DE ÁGUA DEVIDO A UMA FUGA NA 

REDE INTERNA, NÃO VISÍVEL. ............................................................................................................  

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

consumo de água da factura n.º 048090500000009 pelo 1.º Escalão; ..............................................  

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

PONTO 15 – INFORMAÇÃO N.º 07/09 PRESTADA PELO COORDENADOR DA SECÇÃO DE TAXAS E 

LICENÇAS, MIGUEL DUARTE - HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS 

COMERCIAIS DE VENDA AO PÚBLICO E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - HORÁRIO DE VERÃO. ........  

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

termos exarados. ...............................................................................................................................  

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

PONTO 16 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 148/2009 PRESTADA PELO COORDENADOR DO 

GABINETE DE APOIO ÀS ESCOLAS - PROTOCOLO COM A FACULDADE DE PSICOLOGIA E 

CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA. ...........................................................  

VEREADORA LAURA PIRES: Informou que a Câmara Municipal tem anualmente acolhido estagiários 

do Curso de Psicologia da Universidade de Coimbra, sendo bastante importante e profícuo para as 

partes envolvidas. ..............................................................................................................................  

Mais informou que o Protocolo foi objecto de análise pelos Serviços Jurídicos e após as respectivas 

alterações, encontra-se apto a ser aprovado pelo Executivo Municipal. ..............................................  

Referiu que será a Universidade a suportar todos os encargos financeiros com o estagiário. ..............  

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

celebrar entre o Município de Oliveira do Bairro e a Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação 

da Universidade de Coimbra, com vista ao Acolhimento de Estagiários. ............................................  

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

PONTO 17 - FAX DA FIRMA COOPLECNORTE - AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE BENS E 

SERVIÇOS - PEDIDO DE CEDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO INOVAÇÃO DE 06 A 12 DE 

OUTUBRO. .........................................................................................................................................  

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que a Cooplecnorte pretende promover alguns produtos 

junto dos respectivos gerentes de loja, não havendo qualquer inconveniente na respectiva cedência 

no período solicitado, devendo a empresa em causa, liquidar a importância de 1.250.00 € (mil 

duzentos e cinquenta euros) + IVA. ...................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a cedência do “Espaço 
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Inovação” à Firma Cooplecnorte - Aquisição e Fornecimento de Bens e Serviços, CRL, de 06 a 12 de 

Outubro, com vista à realização de uma demonstração de produtos, mediante o pagamento da 

quantia de 1.250.00 € (mil duzentos e cinquenta euros) acrescido de IVA. ........................................  

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

PONTO 18 - FACTURA DA SIMRIA REFERENTE AO SANEAMENTO - RECOLHA E TRATAMENTO DE 

EFLUENTES - CAUDAIS RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO NO MONTANTE DE 50.780,69 € + IVA. .....  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Realçou o facto de que, quando o actual Executivo Municipal tomou 

posse, o pagamento pelo tratamento do saneamento era meramente residual, contudo, neste 

momento, aumentou quase para quinhentos mil euros por ano. .......................................................  

Referiu que a questão das águas pluviais e a questão das chuvas, faz com que a facturação 

praticamente duplique, o que significa que a Câmara Municipal está a pagar caudais que é água 

que as pessoas inadvertidamente colocam na rede. ...........................................................................  

VEREADOR MANUEL SILVESTRE: Referiu que, se quando não chove é pago o valor relativo a um 

determinado caudal, quando chove devia-se continuar a pagar o mesmo, dado que, quando o 

emissário inunda a SIMRIA não procede a qualquer tratamento e as águas vão directamente para o 

mar, pelo que, seria razoável haver uma alteração ao Regulamento. .................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que o Município de Oliveira do Bairro não é o mais 

prejudicado com esta situação, dado que aqueles que possuem as redes mais antigas estão mais 

sujeitos a uma entrada directa das águas da chuva. ...........................................................................  

Recordou que aquando da entrada em funções do actual Executivo, o Protocolo que estava em 

vigor pressupunha o pagamento de caudais mínimos, não havendo qualquer tipo de medição, 

contudo, dado que havia alguns desfasamentos, acordou-se que deveriam ser facturados os 

caudais reais. Neste momento já existem conversas no sentido de alterar a situação, contudo o 

Estado possui a maioria do capital da SIMRIA e existe um plano de investimentos que pressupõe 

determinados parâmetros e que têm de levar à auto-sustentabilidade, daí ainda se estar a analisar 

possíveis soluções para este problema. ..............................................................................................  

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

50.780.69 € (cinquenta mil setecentos e oitenta euros e sessenta e nove cêntimos) acrescido de 

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

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

PONTO 19 – FACTURA Nº 1700001600 DA SUMA – SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A. 

NO VALOR DE 34.598,95 € + IVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009 DO CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS A DESTINO FINAL.  
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a despesa no valor de 

34.598.95 € (trinta e quatro mil quinhentos e noventa e oito euros e noventa e cinco cêntimos) 

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

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

PONTO 20 – FACTURA Nº 5070387092 DA ERSUC – RESÍDUOS SÓLIDOS DO CENTRO, S.A. NO 

VALOR DE 14.263,04 € + IVA, RESPEITANTE AO TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

DO MÊS DE ABRIL DE 2009. ..............................................................................................................  

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

14.263,04 € (catorze mil duzentos e sessenta e três euros e quatro cêntimos) acrescido de IVA, à 

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

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

PONTO 21 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 31 DA EMPREITADA DE “REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS 

RESIDUAIS E PLUVIAIS DA ZONA SUL DA MAMARROSA”, NO VALOR DE 44.823,91 € + IVA – 

FIRMA PEDRA & MAIA, LDA.  ............................................................................................................  

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

44.823,91 € (quarenta e quatro mil oitocentos e vinte e três euros e noventa e um cêntimos) 

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

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

PONTO 22 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 32 (REVISÃO DE PREÇOS) DA EMPREITADA DE “REDE DE 

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

4.550,48 € + IVA – FIRMA PEDRA & MAIA, LDA.  .............................................................................  

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

4.550,48 € (quatro mil quinhentos e cinquenta euros e quarenta e oito cêntimos) acrescido de IVA, 

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

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

PONTO 23 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 82 (REVISÃO DE PREÇOS) DA EMPREITADA DE “REDES DE 

DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS DA ZONA INDUSTRIAL E DA ZONA POENTE DA 

PALHAÇA E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (2.ª FASE) DA ZONA INDUSTRIAL DA 

PALHAÇA”, NO VALOR DE 9.045,31 € + IVA – FIRMA CONSTRUTORA PAULISTA, LDA. ...................  

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

9.045,31 € (nove mil quarenta e cinco euros e trinta e um cêntimos) acrescido de IVA, à taxa legal 

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

PONTO 24 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 1 DA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO 1.º 
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CICLO DO ENSINO BÁSICO E EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA PALHAÇA”, NO VALOR DE 28.517,62 

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

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

28.517,62 € (vinte e oito mil quinhentos e dezassete euros e sessenta e dois cêntimos) acrescido de 

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

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

PONTO 25 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 2 DA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO 1.º 

CICLO DO ENSINO BÁSICO E EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA PALHAÇA”, NO VALOR DE 60.775,74 

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

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

60.775,74 € (sessenta mil setecentos e setenta e cinco euros e setenta e quatro cêntimos) acrescido 

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

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

PONTO 26 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 3 DA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO 1.º 

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

125.752,53 € + IVA – FIRMA LICINIO RAMOS, LDA. ..........................................................................  

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

125.752,53 € (cento e vinte e cinco mil setecentos e cinquenta e dois euros e cinquenta e três 

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

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

PONTO 27 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 9 DA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO 1.º 

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

93.310,57 € + IVA – FIRMA ENCOBARRA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.. ............................  

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

93.310,57 € (noventa e três mil trezentos e dez euros e cinquenta e sete cêntimos) acrescido de 

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

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

PONTO 28 - INFORMAÇÃO N.º 69/2009 PRESTADA PELA ENGª TERESA COSTA – ABERTURA DE 

CONCURSO POR AJUSTE DIRECTO PARA “EXECUÇÃO DE SONDAGEM DE PESQUISA DE ÁGUA 

SUBTERRÂNEA EM BUSTOS - OLIVEIRA DO BAIRRO”, CUJO PREÇO BASE É DE 49.830,00 € + IVA - 

RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DATADO DE 14/05/2009 EM QUE 

AUTORIZOU A ABERTURA DO PROCEDIMENTO. ...............................................................................  

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



 
 

 

 
   

         17|22

 

da Câmara datado de 14/05/2009, em que autorizou a Abertura do Procedimento relativo ao 

Concurso por Ajuste Directo para “Execução de Sondagem de Pesquisa de Água Subterrânea em 

Bustos - Oliveira do Bairro”. ...............................................................................................................  

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

 

A D I T A M E N T O 

 

PONTO 1 - PROCESSO DE OBRAS N.º 1784G/08 - CONSTRUÇÕES DOMINGOS & SALVADOR, LDA. 

- LICENCIAMENTO DE ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 2/2009 REFERENTE A OBRA 

SITA NA LAVOURA DOS MATOS - MALHAPÃO - FREGUESIA DE OIÃ. ...............................................  

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que em Reunião de Câmara de 14/04/2009 foi 

autorizada a operação de loteamento e a liquidação das respectivas taxas e neste momento a 

empresa solicita a alteração do Loteamento com o Alvará n.º 2/2009 e que consiste na diminuição 

da área de implantação e da área bruta de construção dos três lotes. ...............................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o Licenciamento de 

Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 2/2009 e a liquidação de taxas no montante de 143,66 € 

(cento e quarenta e três euros e sessenta e seis cêntimos). ................................................................  

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

PONTO 2 - PROCESSO DE OBRAS N.º 150/04 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE OIÃ - PARA 

CONHECIMENTO. ..............................................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Considerou importante esclarecer e repor a verdade, relativamente a 

certas notícias que foram reproduzidas pela Comunicação Social, nomeadamente afirmações falsas, 

prestadas por pessoas que têm alguma responsabilidade. .................................................................  

Informou que o processo de obras se iniciou em 2004, tendo as mesmas sido inauguradas em 

Junho de 2005. Em Setembro do mesmo ano foi recebido um Parecer das Estradas de Portugal e 

em Outubro foi afirmado pelo Presidente da Assembleia Geral da Associação Desportiva de Oiã, o 

Sr. Armando Pires da Silva, que “o projecto foi aprovado pela Câmara Municipal, tudo está legal”. .  

Referiu que as obras não se encontravam legalizadas ou sequer licenciadas aquando da tomada de 

posse do actual Executivo Municipal, tanto mais que a referida Associação, em Janeiro de 2006 a 

Associação apresentou um projecto de alterações que tinha sido solicitado pela CCDR, em Janeiro 

de 2007 foi concedida autorização prévia de localização; em Agosto de 2008 foi dado o Parecer 

favorável pelo IDP; em Outubro de 2008 foi dado o Parecer favorável pelas Estradas de Portugal; 

em Novembro de 2008 foi aprovado o Projecto de Arquitectura; em Janeiro de 2009 foram dados 
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Pareceres por parte da EDP no que diz respeito aos Projectos de Especialidades; em Maio de 2009 

foram concluídos os procedimentos dos Projectos das Especialidades. ...............................................  

Mais disse que, somente em 27 de Maio de 2009, foi, pelo Vice-Presidente da Câmara, deferido o 

licenciamento, face à Informação Técnica de 26 de Maio de 2009, tendo sido por si deferida, a 

isenção das taxas de licença de construção e de utilização no valor de 1.521,27 € (mil quinhentos e 

vinte e um euros e vinte e sete cêntimos), sendo igualmente deferida a emissão do Alvará de 

Licença, ou seja, só agora e após a emissão do Alvará, vai ser concedida uma licença especial para 

acabamentos (pequenos remates e colocar azulejos, loiças e pisos e outros pequenos trabalhos nos 

balneários do lado Sul) a fim de, posteriormente, ser pedida a vistoria ao IDP, para licença de 

funcionamento. .................................................................................................................................  

Concluiu, dizendo ser esta a verdade em relação àquilo que muitas vezes é transmitido como sendo 

verdade e na realidade não o é, e afirmações vindas de pessoa com responsabilidades na 

Associação, que em tempos teve responsabilidades políticas significativas ao nível de Assembleia 

Municipal e de Junta de Freguesia e que tem, agora, responsabilidades como Presidente da 

Comissão Política, ficando-lhe muito mal remeter uma carta ao jornal e que foi publicada em 

27/10/2005, em resposta a uma notícia, começar por dizer “face ao sensacionalismo da notícia”. 

Como se pôde constatar a notícia a que se referia, apenas reproduzia a verdade e que de facto, a 

obra não se encontrava legal. ............................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal tomou conhecimento do ponto de situação do Processo de 

Obras n.º 150/04 ...............................................................................................................................  

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

PONTO 3 - INFORMAÇÃO TÉCNICA - PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA ENTREGA DE 

CANDIDATURAS DO CONCURSO LIMITADO POR PRÉVIA QUALIFICAÇÃO “CASA DA CULTURA DE 

OLIVEIRA DO BAIRRO - ELABORAÇÃO DOS PROJECTOS DAS ESPECIALIDADES E CONSULTORIA” - 

RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DATADO DE 27/05/2008. ...................  

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

da Câmara datado de 27/05/2009, que autorizou a prorrogação do prazo para entrega de 

candidaturas do Concurso Limitado “Casa da Cultura de Oliveira do Bairro - Elaboração dos 

Projectos das Especialidades e Consultoria”. ......................................................................................  

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

PONTO 4 - INFORMAÇÃO/PROPOSTA APRESENTADA PELO VEREADOR DO PELOURO, ANTÓNIO 

MOTA - PROPOSTA DE INTERVENÇÃO NO EDIFÍCIO PÚBLICO. ..........................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Recordou que a maior quota parte da área do edifício público é 
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propriedade da Câmara Municipal, sendo ainda co-proprietários o Ministério da Justiça e o 

Ministério das Finanças. .....................................................................................................................  

Referiu que todos têm conhecimento do ano em que foi construído o edifício e do estado de 

conservação do mesmo......................................................................................................................  

Considerando a recuperação da “Casa Verde” e a aquisição do terreno que medeia entre os dois 

edifícios e que é utilizado como Parque de Estacionamento, é entendimento do actual Executivo 

Municipal que deve levar a efeito uma intervenção significativa, de reabilitação, recuperação e 

conservação, interior e exterior do Edifício Público, tendo esta situação sido já abordada nas 

reuniões de condomínio que entretanto tiveram lugar. ......................................................................  

Informou que o valor previsto para as referidas obras, rondam os 320.000,00 € (trezentos e vinte 

mil euros), sendo a quota parte da Autarquia no montante de 174.080,00 € (cento e setenta e 

quatro mil e oitenta euros). ................................................................................................................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Recordou que este foi um dos primeiros edifícios edificados pelo 

Presidente da Câmara Dr. Alípio Sol, sendo que o mesmo esteve votado ao desleixo durante 

bastantes anos, tendo, inclusivamente, sido bastante complicado conseguir a constituição do 

Condomínio do mesmo, sendo certo que quando as questões envolvem entidades públicas, as 

decisões demoram sempre bastante tempo, contudo, o actual Executivo Municipal debruçou-se 

sobre o assunto e conseguiu fazer com que se chegasse a esta fase de requalificação do edifício. ....  

Mais disse que durante os últimos anos, foi a Câmara Municipal que suportou todos os custos 

relacionados com conservação, reparação ou manutenção do edifício. ..............................................  

Considerou ser meritório o trabalho desenvolvido pelos Técnicos da Autarquia relativamente a todo 

este processo e que culmina com a apresentação da presente “Proposta de Intervenção no Edifício 

Público”. ............................................................................................................................................  

Informou que o prazo de execução prevista para a obra é de três meses, tentando-se aproveitar as 

férias judiciais, para não interferir com algum trabalho ali desenvolvido. ...........................................  

VEREADOR MANUEL SILVESTRE: Questionou se a rampa de acesso ao edifício cumpre as normas 

regulamentares, dado que a rampa existente não cumpre, o que significa que algumas pessoas 

tenham dificuldade no acesso ao referido edifício. .............................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que irá cumprir as respectivas normas, nomeadamente 

aquando da construção da Alameda. .................................................................................................  

VEREADOR MANUEL SILVESTRE: Tendo em atenção que se vai proceder a uma grande intervenção 

no edifício, sugeriu que aquando da conclusão das obras, se designasse o mesmo por “Edifício 

Público Dr. Alípio Sol”, dado ter sido o grande impulsionador da construção do mesmo. ..................  
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PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que, de momento, apenas se está a aprovar as obras, registou 

no entanto a sugestão do Vereador Manuel Silvestre, dado considerar de elementar justiça associar 

o nome do antigo Presidente da Câmara àquele edifício. ..................................................................  

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

1.º - Aprovar a minuta de protocolo conjunto a celebrar entre o Município de Oliveira do Bairro, o 

Ministério da Justiça/Instituto de Gestão Financeira e das Infra-Estruturas da Justiça e o Ministério 

das Finanças/Direcção Geral de Contribuições e Impostos; .................................................................  

2.º - Aprovar o Programa Preliminar, anexo à Informação/Proposta, o qual define os objectivos, a 

natureza da intervenção e os materiais aplicáveis, bem como os custos estimados e prazos de 

execução a observar, correspondente previsto nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 43.º do CCP. .....  

3.º - Aprovar a Abertura do Concurso Público para a Execução da Empreitada de “Reabilitação do 

Edifício Público”, cujo preço base é de 290.000,00 € (duzentos e noventa mil euros) acrescido de 

IVA. ...................................................................................................................................................  

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

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

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 27 

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

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS:  ............................................................... 724.180 Euros e 68 Cêntimos 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS:  ................................................... 1.089.943 Euros e 75 Cêntimos 

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES:  ....................................................... 1.814.124 Euros e 43 Cêntimos 

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

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

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO 

 

SR. DINIS BARTOLOMEU: Agradeceu o agendamento da Reunião de Câmara para o dia 30 de 

Junho de 2009, dado que nesse dia se comemoram os vinte anos de elevação de Oiã à categoria de 
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Vila. ...................................................................................................................................................  

VEREADOR MANUEL SILVESTRE: Referiu que muitas das Associações não têm possibilidade de 

pagar para serem elaborados projectos destinados às obras que pretendem levar a efeito, pelo que 

muitas das vezes se recorre a algumas pessoas amigas para os elaborarem. ......................................  

Reportando-se às Associações em geral, é da opinião que a Autarquia poderia proporcionar algum 

apoio na elaboração dos necessários Projectos, de forma a que as mesmas não iniciem as suas 

obras de forma ilegal, ou, possam vir a perder alguma oportunidade de recorrerem a uma eventual 

Candidatura, por não possuírem o projecto devidamente instruído. ..................................................  

No caso do Projecto dos Atómicos o problema terá sido já solucionado, pensando mesmo que o 

mesmo já terá sido entregue na Câmara Municipal. ..........................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Considerou que os assuntos devem começar bem, de forma a poderem 

avançar correctamente, tendo no entanto alertado para o facto de se ter referido à União 

Desportiva de Oiã, apenas por terem sido proferidas afirmações publicamente que não 

correspondiam à verdade. ..................................................................................................................  

Mais disse que, os Serviços da Câmara Municipal estão presentemente bastante absorvidos com a 

grande diversidade de obras públicas e, por outro lado, não possuem o traquejo e a prática da 

instrução de um Projecto de carácter privado. Contudo o apoio que puder ser prestado pelo 

Executivo Municipal será dado, embora com a exigência devida. .......................................................  

Relembrou ainda que a Câmara Municipal tem apoiado financeiramente as diferentes Associações, 

quando estas avançam para a construção das suas sedes sociais e que inclui necessariamente a 

elaboração do respectivo Projecto. .....................................................................................................  

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Em relação à questão dos Atómicos, informou ter havido um 

licenciamento inicial, logo, todo o procedimento que agora venham a adoptar, terá de ter por base 

o Projecto então licenciado e a partir daí é que elaboram as respectivas alterações. ..........................  

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

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

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 
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_______________________________________ 

JOAQUIM MANUEL SANTOS ALVES DE JESUS 

 

 

_________________________________ 

ANTÓNIO AUGUSTO MARQUES MOTA 

 

 

________________________________ 

LAURA SOFIA AIRES FERREIRA PIRES 

 

 

_________________________________ 

LEONTINA AZEVEDO DA SILVA NOVO 

 

 

_____________________________ 

MANUEL DE CAMPOS SILVESTRE 

 

 

_____________________________ 

JOSÉ MIGUEL CARDOSO DUARTE 

 

 

 


