
 
 
 
 
   

Reunião de Câmara de 29.01 ‘09         1|23 

 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO DE 29 DE 

JANEIRO DE 2009. ..........................................................................................................................  

DATA DA REUNIÃO: Vinte e nove de Janeiro de dois mil e nove. ....................................................  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REDIGIU: José Miguel Cardoso Duarte - Chefe de Secção. ...............................................................  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Foi dispensada a leitura da Acta da Reunião Ordinária da Câmara Municipal, datada de 08 de 

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

VEREADORA LEONTINA NOVO: Relembrou que na reunião transacta o Presidente da Câmara leu 

um texto que se encontra reproduzido integralmente na Acta e não, como sucede habitualmente, 

referindo que o mesmo se daria por reproduzido.............................................................................  

Considerou, pois, ter sido dado um tratamento diferente do habitual, relembrando ter o Presidente 

da Câmara recusado que se transcrevesse para a Acta a proposta do CDS/PP aquando da discussão 

do IRS, tendo nessa altura sido mencionado, não ser um procedimento habitual. ............................  

Nesse pressuposto, entende que também neste caso em concreto, se deveria adoptar igual 

procedimento e não ser o texto lido pelo Presidente da Câmara transcrito para a Acta.....................  
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Mais informou que têm surgido algumas discussões e suposições, relacionadas com a ausência na 

discussão e votação relativamente a determinados assuntos constantes da Ordem de Trabalhos, por 

parte de alguns membros do Executivo, pelo que, em nome do rigor e da transparência, deveria 

justificar-se o motivo pelo qual se ausentaram e aí todos ficariam esclarecidos, não havendo motivo 

para especulações. ..........................................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que se deve distinguir a apresentação de Propostas de 

informações e esclarecimentos que são prestados............................................................................  

Mais disse não ter dado qualquer indicação ao funcionário que redigiu a Acta para transcrever ou 

não o referido texto. Apenas entendeu elaborar um pequeno texto escrito, de forma a seguir um 

raciocínio correcto, sobre a matéria sobre a qual estava a prestar alguns esclarecimentos.................  

Relativamente à questão do rigor e da transparência, informou que os elementos que constituem o 

Executivo Municipal cumprem a Lei, tendo após a Tomada de Posse sido divulgados publicamente 

os cargos por si exercidos, tendo igualmente sido comunicados os mesmos aos Órgãos 

competentes. Recomenda a Lei que não deverão participar, discutir e votar assuntos em que 

tenham interesse e é essa a prática que tem vindo a ser seguida e habitualmente é prestada a 

informação pela qual determinado elemento não participa na discussão e votação de determinado 

assunto. Mais referiu que seria curioso verificar se haveria essa mesma preocupação no decurso do 

Mandato anterior, questionando porque razão estas preocupações surgem apenas agora, quando 

foram os elementos que compõem o actual Executivo Municipal que implementaram este rigor de 

não participar em assuntos em que tenham particular interesse. ......................................................  

Não tendo sido levado a efeito nenhum comentário para se incluir ou retirar nenhum aspecto da 

Acta da reunião anterior, referiu que a mesma deveria ser submetida à votação nos moldes em que 

se encontra. ....................................................................................................................................  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Relembrou que a sua intervenção inicial se reportava à transcrição 

do texto lido pelo Presidente da Câmara, sendo do entendimento que se deveria proceder, à 

semelhança de situações análogas, ou seja, não se deveria incluir o texto na Acta, à semelhança do 

que sucedeu aquando da apresentação da Proposta do CDS/PP. Ao entender o Presidente da 

Câmara que a sua informação deveria constar na íntegra na Acta, mais razão teriam os Vereadores 

do CDS/PP para pretenderem ver incluída uma Proposta sua na Acta da Reunião de Câmara. ..........  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu haver uma diferença significativa, uma vez que a Proposta foi 

levada a efeito relativamente a um ponto da Ordem de Trabalhos que se encontra em discussão. 

No seu caso em concreto, foi uma informação que pretendeu prestar incluída no Período Antes da 

Ordem do Dia/Assuntos de Interesse Concelhio. ..............................................................................  
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VEREADORA LEONTINA NOVO: Reiterou o facto de que, se era um assunto previamente agendado 

e que, consequentemente tinha sido preparado pelos Vereadores, esse trabalho deveria ter sido 

respeitado.......................................................................................................................................  

VEREADOR MANUEL SILVESTRE: Sobre a questão da incompatibilidade, referiu que não se irá 

pronunciar relativamente ao procedimento utilizado no decurso do anterior Mandato. ....................  

Referiu que o mais correcto seria mencionar em Acta a razão que motivou a ausência dos 

Vereadores na discussão de determinado assunto, não vendo, aliás, qualquer inconveniente em que 

esta justificação conste do texto da Acta. ........................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que quando um elemento do Executivo Municipal se ausenta, é 

de forma a poder cumprir-se a Lei, pois terá algum impedimento relativamente a determinada 

matéria. ..........................................................................................................................................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Relembrou que numa das primeiras Reuniões do Executivo Municipal 

o Presidente da Câmara se manifestou relativamente a esta questão, advertindo que quando algum 

Vereador estivesse impedido de votar em determinado assunto, o deveria dizer e deveria retirar-se 

da Sala de Reuniões. .......................................................................................................................  

Mais disse que todos sabem que os elementos que compõem o Executivo Municipal, além de 

ocuparem cargos políticos, ocupam, igualmente, cargos importantes que nada têm a ver com a 

política, por isso não vê a necessidade, a não ser em casos pontuais, de mencionar o motivo pelo 

qual se ausentaram da Sala de Reuniões..........................................................................................  

Recordou já ter havido diversas inspecções à Câmara Municipal e todos sabem que os elementos 

do Executivo Municipal que são dirigentes desportivos, sempre votaram os assuntos relacionados 

com as suas Associações e nunca nenhum Inspector se referiu a esta situação. ................................  

Afirmou que no anterior Mandato nunca se colocou esta questão, no entanto, agora, começa a 

haver uma grande preocupação por parte da nova classe política. ...................................................  

VEREADORA LAURA PIRES: Relembrou terem sido feitas as respectivas comunicações ao Tribunal 

Constitucional e Assembleia Municipal, daí que desde o início do Mandato tenha havido a 

preocupação de evitar situações de incompatibilidade aquando da votação dos assuntos em 

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

Recordou que muitas vezes é mencionado o motivo pelo qual determinado elemento do Executivo 

Municipal se ausenta e embora não conste da Acta, fica registado na respectiva gravação...............  

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Tendo a questão da não participação na discussão e votação em 

determinados assuntos sido levantada na Assembleia Municipal no que se referia ao assunto da 

Metalcértima, informou que antes de entrar na política era e continua a ser Técnico. Nesse âmbito 
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encontra-se ligado à Metalcértima desde 1980 e estando em causa questões relativas a obras que a 

empresa pretende levar a efeito, elaboradas pelo Gabinete da sua esposa, entendeu não participar 

na discussão e votação daquele assunto. .........................................................................................  

VEREADOR MANUEL SILVESTRE: Recordou que inicialmente as Actas das Reuniões de Câmara 

relatavam tudo o que se passava na Reunião de Câmara, depois entendeu-se que as mesmas 

deveriam sintetizar o que de mais relevante sucede em cada uma das Reuniões, o que significa que 

muito do que se diz não é transcrito................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Tendo em atenção que os Vereadores do CDS/PP sabem os motivos 

pelos quais não se participa na discussão e votação de determinados assuntos, entende que estes 

deveriam passar essa mesma informação aos Membros da Assembleia Municipal da mesma 

Bancada e inclusivamente ao Presidente da Comissão Política, para que estes ficassem esclarecidos.  

Relembrou que da mesma forma como os Vereadores têm algum tempo para poder consultar 

todos os assuntos que são presentes em Reunião de Câmara, também os Membros da Assembleia 

Municipal podem consultar os elementos referentes a assuntos que são discutidos naquele Órgão, 

muito embora não o façam.............................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Acta da Reunião de Câmara de 08 de Janeiro de 2009 foi aprovada por maioria 

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

Câmara e dos Vereadores do CDS/PP Leontina Novo, Manuel Silvestre e Acácio Albuquerque. .........  

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

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

VEREADOR ACÁCIO ALBUQUERQUE: Deu a conhecer uma iniciativa da Escola Secundária de 

Oliveira do Bairro, que se prende com a presença de um Posto de Recolha de Resíduos Eléctricos 

naquela Escola a partir do próximo dia 20 e por um período de 20 dias. ..........................................  

Considerou importante que toda a população participasse, dado que esta é uma oportunidade para 

se desfazer de algum equipamento que já não funciona e que não se sabe onde colocar, 

agradecendo desde já o apoio da Câmara Municipal na divulgação desta iniciativa. .........................  

Tendo em atenção que esta é uma iniciativa de âmbito meramente didáctico e que tem uma curta 

duração, considerou importante que a nível Municipal pudesse haver uma continuidade, de forma 

a permitir aos Munícipes o acesso a um espaço de recolha deste tipo de resíduos. ...........................  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Em relação a um assunto que esteve presente em aditamento na 

última Reunião de Câmara e que se prendeu com a resposta a dar a uma carta publicada no Jornal 

da Bairrada, recordou que do texto lido pelo Presidente da Câmara constava a referência à 

aprovação do teor do mesmo e qual a respectiva votação. Contudo, o documento que foi 
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publicado não faz qualquer referência ao resultado dessa mesma votação, referindo tão somente 

que o mesmo foi aprovado em Reunião de Câmara. Considerou que essa referência deveria ter sido 

efectuada, à semelhança do que sucedeu com uma outra resposta dada àquele mesmo órgão de 

informação. ....................................................................................................................................  

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou ter sido publicada em Diário da República a Resolução 

do Conselho de Ministros n.º12/2009, que se refere às Medidas Preventivas sobre o Impacto 

Ambiental do traçado do TGV entre Pombal e Oliveira do Bairro, dado ter sido anteriormente 

publicado o traçado entre Oliveira do Bairro e o Porto. ....................................................................  

Deu a conhecer ter sido levada a efeito a reunião na CCDR-C, da Comissão Mista de Coordenação, 

para apreciação e obtenção de pareceres relativos à caracterização e diagnóstico dos estudos 

temáticos sectoriais para a 2.ª Revisão do PDM, tendo igualmente sido definidas as directrizes para 

as próximas reuniões de acompanhamento, que serão sectoriais......................................................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Relativamente à questão levantada pela Vereadora Leontina Novo, 

disse parecer-lhe que determinados assuntos que são presentes em Reunião de Câmara, são 

aprovados pelos Vereadores do CDS/PP com um grande grau de incerteza, ao contrário do que 

julgava, pois supunha que quando aprovavam uma série de eventos estariam conscientes do que 

estariam a votar. Aquando da apresentação do assunto e tendo em atenção o teor do texto, ficou 

convicto que o mesmo iria ser aprovado por unanimidade, pois todos os elementos que compõem 

o Executivo Municipal eram visados na carta a que se pretendia dar resposta, pois sugeria que os 

mesmos seriam coniventes com situações ilegais, nomeadamente com interesses privados do 

Vereador António Mota. .................................................................................................................  

Mais disse que, a carta publicada pelo Jornal da Bairrada teve por base uma conversa não muito 

correcta que manteve no seu gabinete com o Vereador Acácio Albuquerque, mas concerteza que o 

Dr. Mendonça irá ter o local certo para justificar todas as afirmações que fez na referida carta.........  

VEREADORA LAURA PIRES: Informou que o Carnaval da pequenada, por acordo com as 

Associações de Pais, Agrupamento de Escolas, IPSS’s e Câmara Municipal, será levado a efeito no 

dia 20 de Fevereiro..........................................................................................................................  

Mais informou ter ocorrido a Reunião do Conselho Municipal de Educação, tendo sido efectuado o 

Balanço do Ano Lectivo anterior e analisado o 1.º Período do corrente Ano Lectivo, nomeadamente 

em relação à evolução da população escolar, oferta educativa, acção social escolar, bolsas de 

estudo e outros apoios aos alunos do Ensino Superior, programa de generalização de fornecimento 

de refeições escolares aos alunos do 1.º ciclo, componente de apoio à família na educação pré-

escolar, ponto de situação relativamente aos oito pólos escolares, entre outras matérias. .................  
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Mais referiu terem sido levantadas algumas questões e preocupações, nomeadamente quanto à 

transferência de competências para a Autarquia no âmbito da educação e que têm a ver com a 

transferência de pessoal não docente, ou seja, auxiliares e técnicos, as verbas destinadas à 

manutenção dos edifícios escolares, reforço das verbas para as actividades de enriquecimento 

curricular e ainda relativamente à contratação de professores para as actividades de enriquecimento 

curricular. .......................................................................................................................................  

VEREADOR MANUEL SILVESTRE: disse ter ficado com a impressão, dada a intervenção do Vereador 

António Mota, de que as Eleições estão a começar a acelerar, começando desta forma a surgir um 

comportamento cada vez mais crispado. .........................................................................................  

Considerou que as Actas sintetizadas, apesar de serem de mais fácil leitura, estão no entanto a 

causar algumas perdas de tempo, sugerindo que as próximas Actas não fossem tão resumidas, 

porque caso contrário começará a votar contra a sua aprovação, uma vez que a mesma não 

transcreve efectivamente o que foi dito na Reunião. ........................................................................  

Em relação à carta do Dr. Mendonça, referiu não se ter sentido ofendido com o teor constante da 

mesma, porque se assim tivesse sucedido, teria respondido. ............................................................  

Relativamente à questão da aprovação do teor da resposta a remeter para publicação no Jornal da 

Bairrada no âmbito do direito de resposta, disse ser da opinião de que deveria constar 

efectivamente o resultado da votação, dado que constava do teor do texto lido na Reunião de 

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

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Em relação ainda à carta publicada pelo Jornal da Bairrada, referiu 

não ser covarde e não consegue estar a trabalhar num grupo de pessoas que insinuam que o 

Vereador António Mota é corrupto, ou que passa a vida com favorecimentos, isso não admite. E, 

na sua opinião, quando algo surge, seja em relação aos Vereadores do PPD/PSD seja em relação aos 

Vereadores do CDS/PP, a primeira coisa que tem de ser feita é esclarecer as pessoas e no seu caso 

fê-lo, tendo tido a oportunidade de conversar com o Vereador Acácio Albuquerque........................  

Mais disse que as pessoas deveriam colocar a mão na consciência e em especial aqueles que 

acusam os outros e olhassem antes para si, para a sua família e para o meio onde estão integrados.  

VEREADOR ACÁCIO ALBUQUERQUE: Não pretendendo alimentar polémicas, referiu que teve 

efectivamente uma conversa no gabinete do Vereador António Mota, mas julgava que este tivesse 

ficado esclarecido, pelo que afirmou estar de consciência tranquila relativamente às posições 

publicas que toma e, em relação ao que o Dr. Mendonça escreveu, disse nada ter tido a ver com o 

mesmo, já que não fala com o Dr. Mendonça há mais de um ano. ..................................................  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Referiu que na sua intervenção não se reportou ao teor do texto 
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que foi aprovado por maioria em Reunião do Executivo Municipal, mas tão somente em relação ao 

rigor que deveria constar, dado que foi lido em Reunião de Câmara e foi omitido na publicação o 

resultado da votação.......................................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Acerca da questão das Eleições, referiu que irá manter a mesma postura 

que tem mantido até à presente data. .............................................................................................  

Referiu que todas as questões de precisão que constavam da acta foram corrigidas, pelo que não 

aceita que seja mencionado que o que está escrito não representa a verdade, tendo relembrado 

que em relação à Acta da última Reunião de Câmara os Vereadores do CDS/PP se tinham abstido, 

concerteza, não por ter falta de informação, ou por não traduzir a verdade, mas por traduzir 

verdades que aqueles não gostariam que traduzisse. .......................................................................  

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

Após as palavras proferidas pelo Presidente da Câmara, o Vereador Manuel Silvestre do CDS/PP 

retirou-se da Sala de Reuniões de Câmara, sendo secundado pelos restantes Vereadores do CDS/PP, 

não tendo os mesmos, por conseguinte, participado na discussão e votação dos assuntos 

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

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

PRESIDENTE DA CÂMARA: Relativamente à transferência de competências para a Câmara 

Municipal, informou terem sido já agendadas diversas Reuniões com a DREC que foram 

sucessivamente desmarcadas por estes. ...........................................................................................  

Informou que a primeira reunião do Conselho Municipal de Segurança após a Tomada de Posse, 

encontra-se agendada para o dia 10 de Fevereiro pelas 18 horas. ....................................................  

Referiu haver algumas alterações no atendimento ao Munícipe, no âmbito do projecto de 

Modernização Administrativa, sendo o responsável daquele Projecto o Chefe de Gabinete Amorim 

Nunes, pelo que solicitou que este prestasse umas breves informações sobre o assunto. ..................  

CHEFE DE GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA AMORIM NUNES: Informou que no âmbito do 

Projecto +MARIA, a que o Município de Oliveira do Bairro aderiu, houve a necessidade de 

promover algumas alterações que têm vindo a ser implementadas, nomeadamente a concentração 

dos Serviços de Atendimento num único local, embora compartimentada. Mais referiu que a partir 

do dia 2 de Fevereiro a lógica do atendimento será a de balcão único, de forma a reduzir o tempo 

de resposta, não obstante reconheça que nestes primeiros tempos haja alguma dificuldade por 

parte dos respectivos funcionários, pois ainda não estão familiarizados com todos os serviços, muito 

embora todos tenham manifestado a sua disponibilidade e empenho na aquisição de novos 

conhecimentos................................................................................................................................  
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Deu ainda a conhecer que o local onde presentemente é levado a efeito o atendimento ao 

Munícipe irá ter uma nova imagem, será colocado um LCD, um dispensário de senhas, o que trará 

mais qualidade ao serviço, de forma a que os Munícipes se possam sentir mais satisfeitos................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que as situações se vão materializando no terreno, 

independentemente daquilo que alguns querem fazer parecer, mas os Munícipes vão sentindo no 

dia a dia essa mudança. ..................................................................................................................  

Na sequência do pedido de exoneração formulado por Ana Paula Mendonça, referiu ter chegado o 

momento de trazer informações sobre o assunto, pelo que procedeu à leitura de um texto que dá a 

conhecer cronologicamente os factos ocorridos...............................................................................  

“1.º - Em 14.05.2007, dá entrada na Câmara Municipal um requerimento – epigrafado de 

confidencial – apresentado por Ana Paula Vieira Condesso Mendonça, onde a mesma dá 

conhecimento de factos ocorridos no Julgado de Paz de Oliveira do Bairro e requer a ordenação do 

que se tiver por conveniente com vista à nulidade da declaração que pôs fim ao seu vínculo laboral 

(e consequentemente da decisão que a aceitou), mais pedindo a sua reintegração no quadro da 

autarquia com a categoria e funções que desempenhava à data da sua exoneração e o pagamento 

das remunerações a que teria direito se a exoneração não tivesse operado. .....................................  

2.º - O Sr. Presidente da câmara ficou assim colocado perante a confidencialidade da participação 

apresentada e dos factos nela relatados por um lado – dando ideia de que a requerente pretende 

manter os factos participados sob reserva e vedar à pessoa a quem os participa, o Sr. Presidente da 

Câmara, a possibilidade de os dar a conhecer – e o dever de participação dos factos a autoridade 

competente para averiguar de verificação de ilícitos criminais fundadores das invocadas nulidades...  

3.º - Estando em causa o eventual cometimento de um crime de coacção, sobre o Presidente da 

Câmara impunha-se o dever de suspender o procedimento administrativo e comunicar a 

participação à autoridade competente: o Ministério Público para averiguar e decidir, para que a 

final houvesse uma pronúncia sobre a verificação ou não dos factos criminais e a mesma pudesse 

vir a ancorar a decisão da autoridade administrativa. .......................................................................  

4.º - Assim, em 5 Junho de 2007 foi suspenso o procedimento iniciado pelo requerimento de Ana 

Paula Vieira Condesso Mendonça e consequentemente foi o mesmo remetido ao Ministério 

Público, autoridade competente para a eventual averiguação da veracidade dos factos nele 

contidos, com vista a aferir-se, posteriormente, da alegada nulidade do acto em causa....................  

5.º - Por ofício datado de 12.12.2007, é comunicado à Câmara Municipal ter sido proferido 

despacho de arquivamento no âmbito do Inquérito iniciado com o expediente remetido pelo 

Presidente da Câmara, tendo-se concluído não poder afirmar-se suficientemente indiciada a prática 
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do crime de coação pela arguida (Juíza de Paz, Dr.ª Sofia Coelho)....................................................  

6.º - Deste despacho não foi dado conhecimento à Câmara Municipal, uma vez que tendo a 

ofendida Ana Paula Mendonça apresentado reclamação hierárquica, se entendeu haver dúvidas 

quanto a saber se o processo em causa estaria ainda a coberto do segredo de justiça. .....................  

7.º - Nesse sentido foi requerido à entidade judiciária competente esclarecimentos sobre o estado 

do processo, sobre se o mesmo é público e se é permitida a divulgação dos seus elementos, 

designadamente das decisões nele proferidas e, em qualquer caso solicitar à referida entidade 

autorização para que tais esclarecimentos e os termos e actos do processo, mormente as decisões 

proferidas fossem divulgados e comunicados aos órgãos do Município, tendo em conta a 

prossecução dos seus direitos e interesses legítimos (no que concerne à questão administrativa 

imbricada com os factos objecto do processo criminal). ...................................................................  

8.º - Em 17.12.2008 somos notificados (na pessoa do mandatário) do despacho do Ministério 

Público, informando não estar o processo em segredo de justiça, sendo permitida a consulta e 

divulgação dos seus termos para prossecução de interesses legítimos e na medida do necessário 

(interesses relativos à questão administrativa entretanto suspensa).”................................................  

Referiu ter elencado os vários passos que foram dados, e que levaram à participação ao Ministério 

Público, sendo arguida a Dr.ª Sofia Coelho, Juíza do Julgado de Paz. ...............................................  

Considerou que esta é mais uma evidência da forma como algumas pessoas querem tratar assuntos 

administrativos ou outros, de decisão política ou administrativa, fazendo recorrer aos Tribunais, mas 

neste e em qualquer outro caso, não hesitará em seguir este caminho.............................................  

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

PONTO 3 - 1.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DO ANO 2009 ..............................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Recordou ter informado na última revisão do ano de 2008, que esta se 

devia à proximidade do final do ano e à necessidade de proceder a cabimentações e lançamento de 

algumas obras.................................................................................................................................  

Esta primeira alteração ocorre no início do ano, para fazer face a situações que ocorreram entre o 

início e a elaboração do Orçamento e a sua competente aprovação no final do ano.........................  

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

1.º - Aprovar a alteração ao Orçamento da Despesa no valor de 3.996.023,90 € (três milhões 

novecentos e noventa e seis mil vinte e três euros e noventa cêntimos)............................................  

2.º - Aprovar a alteração ao Plano de Actividades Municipal no valor de 35.000,00 € (trinta e cinco 

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

3.º - Aprovar a alteração ao Plano Plurianual de Investimentos no valor de 2.001.000,00 € (dois 
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milhões e mil euros). .......................................................................................................................  

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

PONTO 4 - PROPOSTA DE REALIZAÇÃO DA FIACOBA/2009, E DA II.ª FEIRA DO CAVALO DA 

BAIRRADA. .....................................................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Procedeu à leitura da Proposta para a realização da FIACOBA/2009 e da 

II.ª Feira do Cavalo, a qual se dá aqui por integralmente reproduzida para todos efeitos legais. ........  

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

1.º - Realizar a FIACOBA - Feira Industrial, Agrícola e Comercial da Bairrada e a II.ª Feira do Cavalo 

da Bairrada no ano de 2009; ...........................................................................................................  

2.º - Que os referidos eventos tenham lugar no período de 10 a 19 de Julho de 2009. ....................  

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

PONTO 5 - PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO E O 

EDITORIAL JORNAL DA BAIRRADA, LDA - CAMPANHA “LER É SABER”. ..........................................  

VEREADORA LAURA PIRES: Referiu ter sido proposta a celebração de um Protocolo com o Jornal da 

Bairrada, dado ser competência da Câmara Municipal, nos termos legais, apoiar ou comparticipar 

actividades de interesse municipal, quer sejam de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou 

outra. .............................................................................................................................................  

Tendo igualmente em atenção que a Câmara Municipal se encontra a fazer investimentos na área 

do Plano Nacional de Leitura e sendo o Jornal da Bairrada o único Jornal com sede no Concelho, 

entendeu que se deveria levar a efeito o presente Protocolo e que passa pela aquisição de um 

pacote anual de assinaturas, de forma a fazer chegar os jornais às Escolas do Concelho. .................  

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

Protocolo com o Editorial Jornal da Bairrada, Lda., com vista à promoção da campanha “Ler é 

Saber”, nos exactos termos exarados. .............................................................................................  

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

PONTO 6 - INFORMAÇÃO TÉCNICA - RECTIFICAÇÃO DA ÁREA DOS LOTES B15, B17, B22 E B26 

DA ZONA INDUSTRIAL DE OIÃ. .......................................................................................................  

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Procedeu à leitura da Informação Técnica da Rectificação das 

Áreas dos Lotes B15, B17, B22 e B26, a qual se dá aqui por integralmente reproduzida para todos 

efeitos legais. ..................................................................................................................................  

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

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

.......................................................................................................................................................  
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PONTO 7 - INFORMAÇÃO TÉCNICA N.º 04.09/DOU - ALTERAÇÃO AO LOTEAMENTO COM O 

ALVARÁ N.º 10/1992 DA ZONA INDUSTRIAL DE OIÃ. ......................................................................  

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que a área em questão se situa junto aos semáforos de 

Oiã, onde presentemente se localiza a ETAR. ...................................................................................  

Mais disse que a presente proposta vai no sentido de serem criados seis lotes, sendo um deles com 

características específicas, destinado essencialmente a comércio e que contemplará ajardinamento 

e estacionamento............................................................................................................................  

É igualmente proposta uma rectificação de área do Lote C23. .........................................................  

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

titulado pelo Alvará n.º 10/1992, nos termos propostos...................................................................  

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

PONTO 8 - ALTERAÇÃO AO LOTEAMENTO 285/04 DE 22/11/2004, ALTERADO PELA CERTIDÃO 

231/2006 DE 03/07/2006 DA ZONA INDUSTRIAL DE VILA VERDE. ...................................................  

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que esta alteração ao Loteamento 285/04 consiste na 

criação de um novo lote, denominado lote 3, com uma área de 17.300 m2, dos quais 1.755 m2 

serão cedidos para domínio público, sendo este o lote que irá proporcionar à firma Cooplecnorte 

ampliar as suas infra-estruturas. ......................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Relembrou que quando o actual Executivo Municipal tomou posse, já 

tinha sido celebrado o respectivo contrato de compra e venda do terreno sobre o qual se está hoje 

a aprovar a proposta de loteamento, tendo na altura sido recebida parte do dinheiro e só nesta 

altura, após uma série de diligências é que se está em condições de levar a efeito a Escritura e assim 

receber os montantes estabelecidos no contrato..............................................................................  

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

titulado pelo Alvará n.º 285/04, alterado pela Certidão n.º 231/2006, nos termos propostos............  

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

PONTO 9 - PROPOSTA APRESENTADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA - VENDA DO PRÉDIO 

RÚSTICO ARTIGO 1025, SITO NA FREGUESIA DA PALHAÇA, AO CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE 

SÃO PEDRO DA PALHAÇA PELO MONTANTE DE 5.646,00 €. ..........................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que após várias negociações e após ter sido definida a 

localização do Centro Paroquial São Pedro da Palhaça, foi necessário adquirir alguns terrenos, de 

forma a que pudesse ser cedida a área necessária à sua instalação...................................................  

Mais disse que o valor de venda, corresponde ao valor pago pela Câmara Municipal aquando da 

sua aquisição. .................................................................................................................................  
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar e autorizar a venda ao 

Centro Social Paroquial de São Pedro da Palhaça, do prédio rústico artigo 1.025/Palhaça, pelo valor 

de 5.646,00 € (cinco mil seiscentos e quarenta e seis euros). ...........................................................  

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

PONTO 10 - PROPOSTA APRESENTADA PELO VEREADOR DO PELOURO ANTÓNIO MOTA - 

AQUISIÇÃO DO PRÉDIO RÚSTICO ARTIGO 794, SITO NOS CABEÇOS, FREGUESIA DA PALHAÇA, 

CONCELHO DE OLIVEIRA DO BAIRRO, PARA ALARGAMENTO DA ZONA INDUSTRIAL DA 

PALHAÇA, A PAGAR AO PREÇO DE 3,50 €/M2 €. ...........................................................................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Informou que ainda não se sabia a área correcta do lote em causa, 

dado haver um pequeno diferencial entre a área registada, que é de 1.100 m2 e a área real, 

estando os serviços a proceder às respectivas medições. ..................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade e em minuta adquirir o prédio 

rústico 794 sito na Freguesia da Palhaça, a Abílio Lourenço e mulher Mercedes Vieira de Resende, 

pelo valor total resultante da área real apurada com a efectivação do levantamento topográfico, a 

ser pago a 3,50 € (três euros e cinquenta cêntimos)/m2. .................................................................  

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

PONTO 11 - PEDIDO DE PAGAMENTO REFERENTE A ARRANJO DE MURO SITO NA RUA QUINTA 

DO GORDO, 40 - FREGUESIA DA MAMARROSA..............................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que o presente assunto teve a sua origem no Mandato do 

Executivo Municipal anterior, tendo o reclamante sido já recebido por si e pelo Vereador António 

Mota por diversas vezes, devendo ser tomada uma decisão relativamente ao que é exposto. ...........  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Informou que aquando do alargamento da E.N. 335 na Quinta do 

Gordo, Freguesia da Mamarrosa, foi cedida uma área destinada ao Domínio Público, para execução 

de passeio e para a entrada da Rua de Quinta de Além. ..................................................................  

Mais disse que quando o actual Executivo Municipal tomou posse o Munícipe dirigiu-se à Câmara 

Municipal solicitando que fossem concluídas as obras, ou seja, a aplicação dos pavês, tratamento 

do muro, passagem de águas pluviais do interior para o exterior do prédio, obras estas que tinham 

sido prometidas aquando da cedência e não tinham sido executadas...............................................  

Confirmou ter havido um compromisso que não foi assumido e que se prendia com a pintura do 

muro e uma rectificação em que se tinha de levantar todo o pavê e lancil. Não tendo as mesmas 

sido, ainda, levadas a efeito, o Munícipe em questão diligenciou no sentido de as mesmas serem 

efectuadas a suas expensas, tendo agora apresentado à Câmara Municipal o respectivo pedido de 

pagamento, no valor de 441,20 € (quatrocentos e quarenta e um euros e vinte cêntimos). ..............  
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É entendimento dos Serviços Técnicos que aquele valor deve ser pago pela Câmara Municipal, pois 

é uma forma de cumprir com o que prometeu. ...............................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma indemnização no 

valor de 441,20€ (quatrocentos e quarenta e um euros e vinte cêntimos) a Acílio Martins de 

Oliveira Malta, nos termos propostos...............................................................................................  

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

PONTO 12 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELO GABINETE DE APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES - 

REALIZAÇÃO DOS JOGOS “MUNICÍPIOS SEM FRONTEIRAS” - ABERTURA DE PROCEDIMENTO POR 

AJUSTE DIRECTO.............................................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que na época de Verão tem sido levada a efeito esta actividade, 

que movimenta o Município, que movimenta os jovens e respectivas famílias, sendo considerados 

momentos de confraternização e alegria. ........................................................................................  

Deste modo, entendeu-se dever levar-se a efeito esta iniciativa no corrente ano, tendo sido 

efectuadas diligências junto da entidade que promove os jogos “Municípios sem Fronteiras”. .........  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Tendo em atenção que o dia da Cidade de Oliveira do Bairro ocorre 

no dia 26 de Agosto, entende o Executivo Municipal que deverá haver alguma actividade nessa 

semana que faça lembrar essa mesma data. ....................................................................................  

Mais disse que este será mais um momento de convívio entre as diversas Freguesias e envolve cerca 

de 200 jovens do Município distribuídos por duas equipas por Freguesia. ........................................  

Deu ainda a conhecer que os jogos se desenrolarão durante três dias, podendo igualmente ocorrer 

a final inter-municipal no Concelho de Oliveira do Bairro. ................................................................  

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

1.º - Aprovar a Abertura de Procedimento por Ajuste Directo com vista à realização dos Jogos 

“Municípios sem Fronteiras”, nos termos da alínea a) do n.º 1 do art.º 20.º do Código dos 

Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro..................................  

2.º - Aprovar o convite e Caderno de Encargos................................................................................  

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

PONTO 13 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELO GABINETE DE APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES - 

ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA À AMPER COM VISTA AO APOIO À 

REALIZAÇÃO DA ACTIVIDADE “SÉNIOR ACTIVO”. ..........................................................................  

VEREADORA LAURA PIRES: Relembrou que a actividade “Sénior Activo” foi apresentada por forma 

a estender à população sénior institucionalizada a possibilidade de ter actividades de ginásio e 

piscina. Participaram na actividade de ginásio, que se desenrolou no Pavilhão da AMPER, cerca de 
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80 idosos da Santa Casa da Misericórdia de Oliveira do Bairro, Centro Ambiente para Todos, 

Centro Social da Palhaça, Centro Social de Oiã e da AMPER, sendo que este pagamento se prende 

com o inicialmente estabelecido a fim de fazer face as despesas com a actividade que foi iniciativa 

da Câmara Municipal. .....................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipação 

financeira à AMPER no montante de 1.400,00 € (mil e quatrocentos euros), relativo à realização da 

actividade “Sénior Activo”. .............................................................................................................  

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

PONTO 14 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELA DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS - APROVAÇÃO DA 

REVISÃO DE PREÇOS PROVISÓRIA NA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO, 

BIBLIOTECA E JUNTA DE FREGUESIA DE OIÃ” (REFERENTE À JUNTA DE FREGUESIA) NO 

MONTANTE DE 1.415,02 € + IVA....................................................................................................  

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

Provisória da Empreitada de “Construção de Auditório, Biblioteca e Junta de Freguesia de Oiã” 

adjudicada à firma Vidal Pereira & Gomes, Lda., pelo valor de 1.415,02 € (mil quatrocentos e 

quinze euros e dois cêntimos) acrescido de IVA, à taxa legal em vigor. ............................................  

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

PONTO 15 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELA DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS - APROVAÇÃO DA 

REVISÃO DE PREÇOS PROVISÓRIA NA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO, 

BIBLIOTECA E JUNTA DE FREGUESIA DE OIÃ” (REFERENTE AO AUDITÓRIO E BIBLIOTECA) NO 

MONTANTE DE 7.775,39 € + IVA....................................................................................................  

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

Provisória da Empreitada de “Construção de Auditório, Biblioteca e Junta de Freguesia de Oiã” 

adjudicada à firma Vidal Pereira & Gomes, Lda., pelo valor de 7.775,39 € (sete mil setecentos e 

setenta e cinco euros e trinta e nove cêntimos) acrescido de IVA, à taxa legal em vigor. ..................  

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

PONTO 16 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 71 (TRABALHOS A MAIS) 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 1.341,02 € + IVA – FIRMA CONSTRUTORA PAULISTA, LDA. ..................  

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

1.341,02 € (mil trezentos e quarenta e um euros e dois cêntimos) acrescido de IVA, à taxa legal em 

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

PONTO 17 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 72 (TRABALHOS A MAIS) 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 5.819,58 € + IVA – FIRMA CONSTRUTORA PAULISTA, LDA. ..................  

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

5.819,58 € (cinco mil oitocentos e dezanove euros e cinquenta e oito cêntimos) acrescido de IVA, à 

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

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

PONTO 18 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 2 DA EMPREITADA DE “NOVA ALAMEDA DA CIDADE: 

TRATAMENTO URBANO: EXECUÇÃO DE MUROS DE VEDAÇÃO EM VÁRIAS PARCELAS”, NO 

VALOR DE 9.852,15 € + IVA – FIRMA CONSTRUTORA PAULISTA, LDA. ...........................................  

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

9.852,15 € (nove mil oitocentos e cinquenta e dois euros e quinze cêntimos) acrescido de IVA, à 

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

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

PONTO 19 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 2 DA EMPREITADA DE “NOVA ALAMEDA DA CIDADE: 

TRATAMENTO URBANO: MUROS NAS PARCELAS 4.8, 4.9 E 4.12”, NO VALOR DE 18.566,20 € + 

IVA – FIRMA CIPRIANO PEREIRA DE CARVALHO & FILHOS, LDA. .....................................................  

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

18.566,20 € (dezoito mil quinhentos e sessenta e seis euros e vinte cêntimos) acrescido de IVA, à 

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

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

PONTO 20 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 7 DA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO E 

BIBLIOTECA”, NO VALOR DE 29.144,40 € + IVA – FIRMA VIDAL PEREIRA & GOMES, LDA. ..............  

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

29.144,40 € (vinte e nove mil cento e quarenta e quatro euros e quarenta cêntimos) acrescido de 

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

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

PONTO 21 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 8 DA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO E 

BIBLIOTECA”, NO VALOR DE 17.650,00 € + IVA – FIRMA VIDAL PEREIRA & GOMES, LDA. ..............  

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

17.650,00 € (dezassete mil seiscentos e cinquenta euros) acrescido de IVA, à taxa legal em vigor. ...  
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.......................................................................................................................................................  

PONTO 22 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 7 DA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO JUNTA DE FREGUESIA 

DE OIÃ”, NO VALOR DE 1.545,00 € + IVA – FIRMA VIDAL PEREIRA & GOMES, LDA. .......................  

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

1.545,00 € (mil quinhentos e quarenta e cinco euros) acrescido de IVA, à taxa legal em vigor. .........  

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

PONTO 23 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 8 DA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO JUNTA DE FREGUESIA 

DE OIÃ”, NO VALOR DE 10.997,40 € + IVA – FIRMA VIDAL PEREIRA & GOMES, LDA. .....................  

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

10.997,40 € (dez mil novecentos e noventa e sete euros e quarenta cêntimos) acrescido de IVA, à 

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

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

PONTO 24 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS - APROVAÇÃO DA 

REVISÃO DE PREÇOS E CONTA FINAL DEFINITIVA NA EMPREITADA DE “ARRANJO URBANÍSTICO 

DO ACESSO AO PARQUE DA PISCINA DA MAMARROSA”: .............................................................  

EMPRESA ADJUDICATÁRIA: ................................CIPRIANO PEREIRA DE CARVALHO E FILHOS, LDA. 

VALOR DA ADJUDICAÇÃO: ...............................................................................11.830,00 € + IVA 

TRABALHOS IMPREVISTOS: .............................................................................................. NÃO TEM 

TRABALHOS A MAIS: ....................................................................................................... NÃO TEM 

TRABALHOS A MENOS:.........................................................................................1.100,76 € + IVA 

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

CUSTO TOTAL DA EMPREITADA: .......................................................................10.729,24 € + IVA 

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

Conta Final Definitiva da Empreitada “Arranjo Urbanístico do Acesso ao Parque da Piscina da 

Mamarrosa”. ..................................................................................................................................  

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

PONTO 25 - INFORMAÇÃO TÉCNICA - APROVAÇÃO DAS CONTAS FINAIS PROVISÓRIAS NA 

EMPREITADA DE “EXECUÇÃO DA 2.ª FASE E CONCLUSÃO DA 1.ª FASE DA ZONA INDUSTRIAL DA 

PALHAÇA”: ....................................................................................................................................  

EMPRESA ADJUDICATÁRIA: ................................................HENRIQUES, FERNANDES & NETO, LDA. 

....................................................................................................... JOSÉ MANUEL VIEIRA SARAIVA 

VALOR DA ADJUDICAÇÃO: ............................................................................. 243.343,96 € + IVA 

HENRIQUES, FERNANDES & NETO, LDA. ............................................................191.177,68 € + IVA 
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JOSÉ MANUEL VIEIRA SARAIVA...........................................................................52.166,28 € + IVA 

TRABALHOS NORMAIS A PREÇOS CONTRATUAIS: ............................................242.407,71 € + IVA 

HENRIQUES, FERNANDES & NETO, LDA. ............................................................191.177,70 € + IVA 

JOSÉ MANUEL VIEIRA SARAIVA...........................................................................51.230,01 € + IVA 

TRABALHOS A MAIS A PREÇOS CONTRATUAIS E ACORDADOS: .........................58.996,70 € + IVA 

HENRIQUES, FERNANDES & NETO, LDA. ..............................................................43.710,38 € + IVA 

JOSÉ MANUEL VIEIRA SARAIVA...........................................................................15.286,32 € + IVA 

TRABALHOS A MENOS:...................................................................................................................  

JOSÉ MANUEL VIEIRA SARAIVA................................................................................936,25 € + IVA 

REVISÃO DE PREÇOS:................................................................................................ POR REALIZAR 

CUSTO TOTAL DA EMPREITADA: .....................................................................301.404,41 € + IVA 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a Conta Final Provisória da 

Empreitada “Execução da 2.ª Fase e Conclusão da 1.ª Fase da Zona Industrial da Palhaça”. .............  

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

PONTO 26 - APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRA DA EMPREITADA 

“REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DA ZONA NORTE DE OLIVEIRA DO BAIRRO” - 

RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DATADO DE 20/01/2009. ..................  

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

da Câmara datado de 20/01/2009, em que aprovou o Plano de Segurança e Saúde em Obra da 

Empreitada “Rede de Drenagem de Águas Residuais da Zona Norte de Oliveira do Bairro”. .............  

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

PONTO 27 - OFÍCIO DA ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3.º CEB DE OLIVEIRA DO BAIRRO A 

SOLICITAR A CEDÊNCIA DO “ESPAÇO INOVAÇÃO” NOS DIAS 23 DE JANEIRO E 13 DE FEVEREIRO 

COM VISTA À REALIZAÇÃO DA FESTA DE FINALISTAS - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO VICE-

PRESIDENTE DA CÂMARA DATADO DE 20/01/2009.. ......................................................................  

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

Presidente da Câmara datado de 20/01/2009, em que autorizou a cedência do “Espaço Inovação” 

com vista à realização da Festa de Finalistas da Escola Secundária com 3.º CEB de Oliveira do Bairro.  

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

PONTO 28 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELO INSTRUTOR DO PROCESSO DISCIPLINAR N.º 1/2009 - 

APENSAÇÃO DO MESMO AO PROCESSO DISCIPLINAR N.º 1/2008..................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Procedeu à leitura da Informação prestada pelo Instrutor do Processo 

Disciplinar, a qual se dá aqui por integralmente reproduzido para todos efeitos legais......................  
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal tomou conhecimento da Apensação do Processo Disciplinar 

n.º 1/2009 ao Processo Disciplinar n.º 8/2008. .................................................................................  

 

O B R A S 

 

PONTO 1 - PROCESSO 119/80 - DA EMPRESA METALCÉRTIMA - INDUSTRIA METALOMECÂNICA, 

S.A., SITO NA RUA INDUSTRIAL, FREGUESIA DE OLIVEIRA DO BAIRRO - PIP 33I/08 - AMPLIAÇÃO 

DE UNIDADE INDUSTRIAL................................................................................................................  

A discussão e votação do presente assunto foi adiado para a próxima Reunião de Câmara, por 

motivos de falta de quórum, nos termos do art.º 89.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 

redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e art.º 22.º do CPA. .....................................  

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

PONTO 2 - PROCESSO 119/80 - DA EMPRESA METALCÉRTIMA - INDUSTRIA METALOMECÂNICA, 

S.A., SITO NA RUA INDUSTRIAL, FREGUESIA DE OLIVEIRA DO BAIRRO - REQUERIMENTO 

4G/09LICENCIAMENTO DA AMPLIAÇÃO DE UNIDADE INDUSTRIAL.................................................  

A discussão e votação do presente assunto foi adiado para a próxima Reunião de Câmara, por 

motivos de falta de quórum, nos termos do art.º 89.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 

redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e art.º 22.º do CPA. .....................................  

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

 

A D I T A M E N T O 

 

PONTO 1 - PROCESSO N.º 6/2002 - ALBERTO DA SILVA MARQUES - INFORMAÇÃO/PARECER N.º 

11/2009/GAJ-AP. ............................................................................................................................  

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: procedeu à leitura do requerimento apresentado por Alberto da 

Silva Marques o qual se dá aqui por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais. ...........  

Referiu que o assunto foi analisado pelos Serviços Jurídicos que emitiram o respectivo parecer, 

constando do processo a deliberação de uma Reunião de Câmara de 25/02/2003 a respeito da 

referida permuta. ............................................................................................................................  

Mais disse que surgia a dúvida do procedimento a tomar relativamente à deliberação de Câmara de 

25/02/2003, se a mesma deveria ser revogada ou se se devia declarar a sua nulidade tendo 

proposto que se declarasse a nulidade da mesma, dado que estando em vigor o D.L. 555/99, os 

destaques apenas eram possíveis se os terrenos se encontrassem em espaço urbano e os artigos 
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dos terrenos em causa eram e são rústicos. .....................................................................................  

Referiu ainda que a faixa de terreno que o requerente pretendia permutar encontrava-se para além 

dos 50 metros do perímetro urbano, pelo que nunca se poderia fazer a permuta da parcela 

pretendida. .....................................................................................................................................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Referiu que a deliberação de 25/02/2003 foi feita de má fé, dado 

que a informação do Presidente da Câmara referia que a parcela de terreno a ceder seria mais ao 

lado, quando na realidade era ao fundo do terreno e fora da zona de construção e esta é uma 

questão que demonstra o favorecimento em relação a determinadas situações e que permitiria o 

requerente legalizar a situação. Pela explicação dada pelo Vice-Presidente da Câmara, conclui-se 

que a deliberação é nula e de nenhum efeito, pois estava-se a tentar permutar uma parcela de 

terreno sita em área de construção, por uma parcela de terreno de igual tamanho mas localizada 

numa área de Reserva Agrícola Nacional. ........................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade declarar a nulidade da deliberação 

tomada em 25/02/2003 em que foi decidido “autorizar a permuta do terreno”, nos temros e ao 

abrigo da alínea c) do n.º 2 do art.º 133.º, com dispensa de audiência dos interessados, ao abrigo 

da alínea a) do n.º 2 do art.º 103 do CPA. .......................................................................................  

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

PONTO 2 - PROCESSO N.º 2156.G/08 - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E HUMANITARIA DE 

MONTELONGO DA AREIA - APRECIAÇÃO DA OPERAÇÃO URBANÍSTICA DE DESTAQUE. ................  

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que o lançamento da primeira pedra ocorreu em 2005, 

sendo que o processo não avançou porque a Associação não era proprietária do terreno. ...............  

Referiu que a Câmara Municipal tinha adquirido 3/8 de um prédio destinado à construção da sede 

da referida Associação, não podendo, no entanto, ser efectuada a implantação da obra nesses 3/8. 

Mencionou ter-se tentado por diversas formas constituir a parcela de terreno a fim de se conseguir 

a doação, o que não veio a suceder, pelo que se procedeu à aquisição dos restantes 5/8, sendo 

hoje, a totalidade do prédio, com 11.477 m2, propriedade da Câmara Municipal. ...........................  

Mais referiu que assim sendo, estão criadas as condições para constituir a operação urbanística de 

destaque da parcela de terreno, para posteriormente poder ser levada a efeito a doação à referida 

Associação. .....................................................................................................................................  

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

1.º - Aprovar a Operação Urbanística de Destaque de uma parcela de terreno com 1.027 m2, 

correspondente à área em espaço urbano; ......................................................................................  

2.º - Autorizar a doação da parcela de terreno com 1.027 m2 à Associação Recreativa e 
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Humanitária de Montelongo da Areia;.............................................................................................  

3.º - Dar poderes de outorga ao Presidente da Câmara ou ao Vice-Presidente da Câmara, para 

assinar as respectivas escrituras de doação.......................................................................................  

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

PONTO 3 - NOMEAÇÃO DE REPRESENTANTE NO CONSELHO CONSULTIVO DA SOCIEDADE POLIS 

LITORAL RIA DE AVEIRO, S.A...........................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Recordou ter sido presente quer em Reunião de Câmara, quer na 

Assembleia Municipal, a decisão de participar, ainda que de uma forma indirecta, na Sociedade 

Polis, através da Comunidade Inter-Municipal da Região de Aveiro. .................................................  

Informou ter sido recebido um pedido de nomeação de representante no Conselho Consultivo da 

Sociedade Polis da Ria, sendo que a primeira reunião terá lugar no dia 2 de Fevereiro......................  

Seguidamente procedeu à leitura do teor da proposta, a qual se dá aqui por integralmente 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, nomear o Presidente da Câmara 

como representante do Município de Oliveira do Bairro no Conselho Consultivo da Polis Litoral Ria 

de Aveiro - Sociedade para a Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro, S.A.. ............................  

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

PONTO 4 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELA TÉCNICA SUPERIOR DR.ª JOANA VIDAL - 

REQUERIMENTO DA FIRMA VAGALUMÍNIOS - SERRALHARIA DE ALUMÍNIOS, LDA., REFERENTE AO 

LOTE 15 DA ZONA INDUSTRIAL DA PALHAÇA.................................................................................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Informou que a firma Vagalumínios adquiriu um lote de terreno na 

Zona Industrial da Palhaça tendo pago 45% do valor do mesmo, contudo não avançou para a 

construção da infra-estrutura por dificuldades económicas, pelo que se encontra disponível para 

abdicar do lote novamente a favor da Câmara Municipal, havendo já interessados no referido lote 

de terreno.......................................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a restituição do lote 15 

da Zona Industrial da Palhaça e consequente restituição do valor já pago pela firma Vagaluminios . 

Serralharia de Alumínios, Lda. e atribuir o referido Lote a outra empresa. ........................................  

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

PONTO 5 - MINI CANIL MUNICIPAL - PARA CONHECIMENTO..........................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que o presente assunto se reporta ao cumprimento de mais 

uma das promessas eleitorais do PPD/PSD. ......................................................................................  

Informou que a Autarquia pretende levar a efeito, na área envolvente ao actual armazém 
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municipal, a implantação de um mini canil municipal, nos termos de um projecto que consta do 

dossier. O local será junto à entrada do espaço do que é hoje o armazém municipal, para beneficiar 

de algumas infra-estruturas já existentes, como sendo água e respectivo escoamento da mesma, 

sendo previsível que o mesmo entre em funcionamento no decurso do mês de Março.....................  

A infra-estrutura a ser criada, permitirá ter ao mesmo tempo oito animais, uma vez que contempla 

a existência de quatro espaços, que permitem a existência, no mínimo, de dois animais em cada um 

desses espaços. ...............................................................................................................................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Informou que cada cela poderá suportar um maior número de cães já 

que possuem 8 m2 cada uma delas e em casos excepcionais poderá ser necessário colocar mais do 

que dois animais por cela. ...............................................................................................................  

Muito embora se possa considerar, como sendo um canil provisório, este poderá ser 

redimensionado a qualquer momento, pois a estrutura permite o crescimento sempre que 

necessário. ......................................................................................................................................  

Referiu que o custo desta obra rondará os 25.000,00 € (vinte e cinco mil euros), ocupando a 

construção uma área de 90 m2 e contemplará uma zona verde com 155 m2. .................................  

Mais disse estar previsto, organizar uma série de iniciativas tendentes ao estabelecimento de 

acordos com Associações, para que o máximo de animais que sejam apanhados no Município de 

Oliveira do Bairro e que vão para esta infra-estrutura, possam vir a ser oferecidos de forma a evitar 

o destino final dos animais. .............................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal tomou conhecimento do projecto do Mini-Canil Municipal......  

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

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 28 

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

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS: .............................................................453.175 Euros e 74 Cêntimos 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: ..................................................1.010.543 Euros e 87 Cêntimos 

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES: .....................................................1.463.719 Euros e 61 Cêntimos 

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

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO 

 

SR. DINIS BARTOLOMEU: Alertou para o facto de, não estando ainda prevista a data para a 

construção das passadeiras elevadas, ser essencial que as existentes fossem repintadas, dado que, 

com a chuva, a pintura começa a desaparecer, podendo vir a trazer algumas consequências graves 

a nível de segurança........................................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que decorre no Concelho a pintura de diversas passadeiras, no 

entanto com o tempo de chuva não adianta muito estar a pintar.....................................................  

Mais disse que se não forem implementadas passadeiras elevadas, serão outras que tenham como 

objectivo o abrandamento da velocidade.........................................................................................  

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

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

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

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

 

______________________________________ 

MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA 

 
 

_______________________________________ 

JOAQUIM MANUEL SANTOS ALVES DE JESUS 

 
 

_________________________________ 

ANTÓNIO AUGUSTO MARQUES MOTA 

 
 

________________________________ 

LAURA SOFIA AIRES FERREIRA PIRES 

 
 

_________________________________ 
LEONTINA AZEVEDO DA SILVA NOVO 

 
 



 
 
 
 
   

Reunião de Câmara de 29.01 ‘09         23|23 

 

_____________________________ 

MANUEL DE CAMPOS SILVESTRE 

 
 

_____________________________ 

ACÁCIO VIEIRA ALBUQUERQUE 

 
 

_____________________________ 

JOSÉ MIGUEL CARDOSO DUARTE 

 

 


