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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO DE 30 DE 

JUNHO DE 2009. ...............................................................................................................................  

DATA DA REUNIÃO: Trinta de Junho de dois mil e nove.  ..................................................................  

LOCAL DA REUNIÃO: Sala das Reuniões da Junta de Freguesia de Oiã.  ............................................  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que iria dar posse ao novo Vereador do Executivo Municipal, 

o Sr. Vítor Manuel Sampaio de Carvalho, tendo em atenção as 2 renúncias sucessivas que foram 

efectivadas e dadas a conhecer em reuniões anteriores. ....................................................................  

Esta investidura encontra-se prevista no n.º 1 do artigo 79.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro. ...........................................................  

Verificada a legitimidade do cidadão acima indicado, o Presidente da Câmara Municipal de Oliveira 

do Bairro, declarou-o investido nas suas funções. ..............................................................................  

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

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 15 de 

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



 
 

 

 
   

         2|29

 

DELIBERAÇÃO: A Acta da Reunião de Câmara de 15 de Junho de 2009 foi aprovada por maioria, 

com 1 voto de abstenção do Vereador Vítor Carvalho por não ter estado presente na referida 

reunião. .............................................................................................................................................  

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

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

VEREADORA LEONTINA NOVO: Recordou que na Assembleia Municipal tinha solicitado o uso da 

palavra, a fim de responder a uma acusação de que foi alvo, contudo esse direito foi negado pelo 

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal. ...................................................................................  

Relembrou que o líder da Bancada do PPD/PSD na sessão da Assembleia Municipal realizada em 27 

de Fevereiro, afirmou que no exercício das suas funções enquanto Vereadora do Executivo 

Municipal, teria praticado actos que incorrem em perda de Mandato, não tendo contudo 

concretizado ou apresentado provas. .................................................................................................  

Mais disse, caber ao Presidente da Câmara assegurar o cumprimento da Lei e a regularidade das 

deliberações, tanto mais que tem demonstrado ser um acérrimo defensor da clareza das situações. 

Logo, tendo em atenção a gravidade dos factos referidos pelo Membro da Assembleia Municipal, 

deveria ter havido uma averiguação por uma entidade competente para o efeito, contudo, até ao 

momento, não foi notificada para prestar qualquer tipo de declarações num processo de 

averiguações de índole administrativa ou criminal. .............................................................................  

Nesse pressuposto e a fim de se poder concluir da veracidade ou não dos factos denunciados pelo 

líder da Bancada do PPD/PSD na Assembleia Municipal, informou que irá participar os ditos factos 

ao Ministério Público, requerendo a abertura de um inquérito, a fim de ser averiguada a legalidade 

ou ilegalidade dos actos por si praticados, podendo assim assumir as responsabilidade resultantes 

do mesmo, e que permitirá assim, concluir o seu Mandato de uma forma perfeitamente clara e 

transparente. .....................................................................................................................................  

Mais disse que, por uma questão de coerência, irá igualmente participar, entre outros, dos actos 

em que o Presidente e o Vice-Presidente da Câmara estiveram envolvidos e que o líder da Bancada 

do PPD/PSD utilizou como referência e termo de comparação. ..........................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que sempre cumpriu com os seus deveres e obrigações 

enquanto Presidente da Câmara, recordando no entanto, que a intervenção a que a Vereadora 

Leontina Novo se reportou foi efectuada numa Sessão da Assembleia Municipal. .............................  

Mais disse que da sua parte não levantará qualquer obstáculo a que seja feita a averiguação que se 

entenda, ou quando se entenda, recordando que enquanto Presidente da Câmara já participou 

diversas situações ao Ministério Público. Afirmando ainda que participará todos os factos, em face 
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do respectivo conteúdo, anónimos ou não que surjam, como foi o caso de uma participação contra 

a qual a Vereadora Leontina Novo se insurgiu. ..................................................................................  

Relembrou que a participação é efectuada com base em factos, competindo ao Ministério Público 

levar a efeito o respectivo inquérito. Mostrou-se desde já disponível para qualquer esclarecimento 

que qualquer entidade entenda solicitar. ...........................................................................................  

VEREADORA LAURA PIRES: Recordou ter decorrido no passado fim de semana o evento “Marchas 

Populares” onde participaram inúmeros figurantes entre crianças e adultos das diferentes 

Freguesias do Concelho, tendo sido um bonito espectáculo de cor e de animação e embora o apoio 

financeiro da Autarquia seja importante para ajudar a custear o evento, contudo, se não fosse o 

empenho e a galhardia das pessoas, o evento não ter ocorrido com aquele brilhantismo. .................  

Sobre a intervenção da Vereadora Leontina Novo, lamentou o facto de mais uma vez, se confundir 

política com justiça, recordando que o líder da Bancada do PPD/PSD, aquando da sua intervenção, 

deixou bem claro ser sua intenção fazer uma intervenção de índole política e que não utilizaria 

qualquer meio jurídico ou administrativo para apurar o que quer que fosse sobre a matéria. ............  

É sua opinião que, a menos que tenha dúvidas sobre a sua conduta, a Vereadora Leontina Novo se 

se encontra tranquila relativamente aos seus actos, para que é que vai utilizar os Tribunais, é mais 

um processo que vai para o Tribunal para não obter qualquer resultado, porque aquela Vereadora 

já sabe o resultado de antemão, considerando esta situação como sendo abuso de direito, pois 

utiliza-se o Tribunal para averiguar um facto que à partida já sabe o resultado. .................................  

Tendo presenciado as palavras proferidas pelo Membro da Assembleia Municipal, referiu que 

aquele, em momento algum pretendeu com a sua intervenção, beliscar a reputação e a 

consideração que tem pela Vereadora Leontina Novo, tendo antes, optado por efectuar uma 

intervenção meramente política. ........................................................................................................  

Mais disse não compreender, a não ser politicamente, que a Vereadora Leontina Novo afirme que, 

para se defender necessita de acusar o Presidente e o Vice-Presidente da Câmara. ...........................  

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Aproveitou a oportunidade de estar na Freguesia de Oiã, para 

relembrar que a FIACOBA/2009 será inaugurada no dia 10 de Julho. ................................................  

Chamou à atenção do Presidente da Junta de Freguesia de Oiã e também a população para o facto 

de o Cruzeiro de Oiã, após uma primeira fase de requalificação e após ter sido aberto ao público 

num fim de semana, houve viaturas estacionadas nos passeios ficando estes, todos marcados com 

os pneus das viaturas. ........................................................................................................................  

Referiu que esta situação não dignifica em nada aquele espaço, daí ter manifestado o seu 

desagrado pelos factos ocorridos. ......................................................................................................  
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VEREADOR MANUEL SILVESTRE: Referiu que, na sua opinião, o líder da Bancada do PPD/PSD na 

Assembleia Municipal, aquando da sua intervenção, poderia ter proferido a sua intervenção de uma 

outra forma, pois a política permite que as palavras sejam ditas de outra maneira. ...........................  

Tendo em atenção o êxito das Marchas Populares, sugeriu que na medida do possível, aquele 

evento pudesse ser integrado no “Viva as Associações”, sendo uma boa forma de encerrar aquele 

mesmo evento, muito embora reconheça que seja um pouco difícil de conciliar ambas as datas. ......  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Relativamente ao facto de ter sido mencionado pelo Presidente da 

Câmara que se teria insurgido contra uma participação efectuada junto do Ministério Público, 

esclareceu que não se insurgiu pelo facto de o Presidente da Câmara ter participado os factos, mas 

sim por não lhe ter sido comunicado previamente que iria ser testemunha do processo. Daí que 

tenha optado, no meu caso, por previamente informar, por uma questão de coerência, que 

pretende levar a efeito uma participação junto do Ministério Público. ...............................................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Referiu que, muito embora já tenham passado vinte anos desde que 

Oiã foi elevada à categoria de Vila, o que é certo é que, durante muitos anos, os responsáveis 

autárquicos do Concelho, não souberam valorizar aquela Freguesia e muito se poderia ter feito por 

Oiã, relembrando que a única obra que a Freguesia de Oiã viu nos últimos anos foi a obra de 

construção da Escola Básica Integrada. Contudo, nestes três últimos anos o actual Executivo 

Municipal, muito tem feito pela Vila, havendo no entanto, ainda muito por fazer por Oiã, de modo 

a suprir o atraso a que foi votada durante inúmeros anos. .................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Relembrou que as Marchas Populares têm um determinado 

enquadramento, nomeadamente por se realizarem nos Santos Populares, sendo que, a data do 

Feriado Municipal oscila consoante o dia de Páscoa, pelo que, no seu entender, conciliar o “Viva as 

Associações” e as Marchas Populares será um pouco difícil. ..............................................................  

Seguidamente elencou o que o actual Executivo Municipal levou a efeito ou se pretende que venha 

a ser efectivado na Freguesia de Oiã, que possui onze lugares, cada um com o seu bairrismo, como 

seu centro e com a sua forma de ser e de estar e que têm de ser respeitados. ..................................  

De entre as muitas obras realizadas pelo actual Executivo Municipal na Freguesia de Oiã, destacou a 

Requalificação e Beneficiação da EM 600 Silveiro/Giesta/Perrães/Rêgo cuja obra rondou os 

420.000,00 € (quatrocentos e vinte mil euros); Requalificação da Zona Nascente da Zona Industrial 

de Oiã cujo valor foi de cerca de 150.000,00 € (cento e cinquenta mil euros); Abertura de 

Arruamento junto à Zona Desportiva de Oiã, que orçou em cerca de 16.000,00 € (dezasseis mil 

euros); Remodelação de Escolas do 1.º Ciclo - 2.ª Fase (Silveira) cerca de 50.000,00 € (cinquenta mil 

euros); Construção de Auditório, Biblioteca e Junta de Freguesia de Oiã, obra esta adjudicada pelo 
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montante de 1.827.036,84 € (um milhão oitocentos e vinte e sete mil e trinta e seis euros e oitenta 

e quatro cêntimos); Requalificação do Largo de Sto. António nos Carris, que orçou em cerca de 

40.000,00 € (quarenta mil euros); Requalificação da Rua Solar dos Duques no Silveiro, cuja 

empreitada rondou os 50.000,00 € (cinquenta mil euros); Requalificação da Rua Martins no 

Silveiro, cerca de 15.000,00 € (quinze mil euros); Execução de Muro de Suporte na Rua das Poças 

em Perrães, no montante de cerca de 21.000,00 € (vinte e um mil euros); foram igualmente gastos 

cerca de 70.000,00 € (setenta mil euros) em Pavimentações na Silveira, Beneficiação do Caminho 

dos Burros e da Rua do Marmeleirinho; Empreitada de Pinturas de Marcas Rodoviárias e de 

Sinalização Horizontal nas Estradas de Malhapão, cerca de 7.000,00 € (sete mil euros); 

Reconstrução do Colector Pluvial da Zona Industrial de Oiã onde foi gasto cerca de 16.000,00 € 

(dezasseis mil euros); Pavimentação da Rua dos Ciprestes e da Rua do Cruzeiro em Águas Boas, que 

orçou em cerca de 80.000,00 € (oitenta mil euros); Substituição do Piso da Escola de Águas Boas, 

que rondou os 10.000,00 € (dez mil euros); Remodelação de Escolas do Concelho (Perrães), cerca 

de 70.000,00 € (setenta mil euros); Projecto, Concurso e Candidatura para Construção de dois 

Pólos Escolares, Oiã Poente e Oiã Nascente e cujos valores a Concurso ascendem a 2.200.000,00 € 

(dois milhões e duzentos mil euros) cada uma delas, encontrando-se ambas em fase de pré-

adjudicação; Pavimentação da Rua da Bunheira que rondou cerca de 95.000,00 € (noventa e cinco 

mil euros); Beneficiação da Travessa das Cavadas que orçou em 37.000,00 € (trinta e sete mil 

euros); Parque Infantil de Oiã que ascendeu a 25.000,00 € (vinte e cinco mil euros); Requalificação 

da Zona Central de Oiã (Cruzeiro) cuja obra rondou os 95.000,00 € (noventa e cinco mil euros); 

Reabilitação da Rua da Pateira ao Centro Cultural Élio Martins que rondou os 15.000,00 € (quinze 

mil euros); Execução da Iluminação Pública na Praça do Cruzeiro em Oiã que custou cerca de 

40.000,00 € (quarenta mil euros); Execução de Furo de Captação de Água no Parque da Seara que 

ascendeu a 40.000,00 € (quarenta mil euros); Saneamento Básico ao Lugar de Carris e Oiã (Poente) 

que orçou em cerca de 273.000,00 € (duzentos e setenta e três mil euros); Conduta Elevatória da 

Seara ao Silveiro que rondou cerca de 160.000,00 € (cento e sessenta mil euros); Saneamento 

Básico ao Lugar de Malhapão que custou cerca de 1.500.000,00 € (um milhão e quinhentos mil 

euros); Fornecimento e Montagem de Equipamento Electromecânico para a Captação da Seara que 

ascendeu a 20.000,00 (vinte mil euros); Rede de Águas Pluviais em Carris que rondou os 23.000,00 

€ (vinte e três mil euros); Extensão de Rede de Drenagem de Águas Residuais na Rua das Cavadas 

em Malhapão que custou cerca de 89.000,00 € (oitenta e nove mil euros); Extensão de Rede de 

Drenagem de Águas Residuais na Rua do Carro Quebrado que ascendeu a 25.000,00 € (vinte e 

cinco mil euros); Rede de Drenagem de Águas Residuais da Zona Norte de Perrães que custou cerca 
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de 133.000,00 € (cento e trinta e três mil euros); Extensão de Rede de Drenagem de Águas 

Residuais na Rua do Cruzeiro, cerca de 16.000,00 € (dezasseis mil euros); Execução da Rede de 

Drenagem de Águas Residuais na Travessa Padre Abel que rondou 10.000,00 € (dez mil euros); 

Interligação das Condutas Elevatórias da Seara ao Troviscal e da Seara ao Silveiro, cerca de 

19.000,00 € (dezanove mil euros); Rede de Drenagem de Águas Residuais na Pedreira (2.ª Fase) 

que rondou os 50.000,00 € (cinquenta mil euros). ............................................................................  

No que respeita à Rua Comissão de Melhoramentos realçou que será das ruas do Concelho que 

possui mais dignidade, em face do que existia anteriormente. A fim de conseguir aquela dignidade 

a Autarquia procedeu à aquisição um espaço à REFER pelo montante de 62.000,00 € (sessenta e 

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

Relembrou os trabalhos que foram realizados a nível de limpeza nas traseiras do cemitério e as 

pavimentações em torno do mesmo. .................................................................................................  

Referiu que a aquisição dos terrenos necessários à construção da Junta de Freguesia, Auditório e 

Biblioteca de Oiã, rondaram os 200.000,00 € (duzentos mi euros); ...................................................  

Recordou que, para permitir o avanço dos trabalhos de requalificação no Largo do Cruzeiro, 

tornou-se necessário negociar e adquirir alguns lotes no montante total de 695.000,00 € 

(seiscentos e noventa e cinco mil euros). ............................................................................................  

Realçou ainda a aquisição de terreno destinado ao Parque de Lazer do Largo do Rêgo no montante 

de 4.000,00 € (quatro mil euros). ......................................................................................................  

Informou que a Autarquia está a negociar a aquisição de dois terrenos que permitirão a ampliação 

do Parque do Carreiro Velho, no valor total de 32.000.00 € (trinta e dois mil euros). ........................  

Mais disse que a Autarquia procedeu à aquisição de terrenos necessários para a Zona Desportiva de 

Oiã, zona essa que onde será igualmente instalado o equipamento destinado à sede dos escuteiros. 

Reportando-se aos apoios que têm sido dados às Associações do Concelho e sem referir os 

subsídios ordinários que têm sido dados às mesmas, relembrou que os valores entregues para apoio 

às camadas jovens duplicaram. ..........................................................................................................  

Referiu que durante o presente Mandato, em face da dinâmica das Associações, todas aquelas que 

tinham projectos, ideias de melhoria nos seus espaços, quer seja um Lar de Idosos, seja uma Zona 

Desportiva, o actual Executivo Municipal entendeu apoiar as mesmas, sendo que para a AMPER e 

mais concretamente para construção do Lar Residencial foi atribuído um apoio no montante de 

68.115,00 € (sessenta e oito mil cento e quinze euros); para a SOLSIL e para além dos arranjos 

exteriores já referidos anteriormente e destinados concretamente a obras foram atribuídos 

40.000,00 € (quarenta mil euros) e mais 74.502,00 € (setenta e quatro mil quinhentos e dois 
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euros); para o Centro Social de Oiã e destinados a algumas obras de reabilitação foi atribuída uma 

verba no valor total de 42.500,00 € (quarenta e dois mil e quinhentos euros); para a Associação 

Desportiva de Oiã foi atribuída uma verba na ordem dos 45.000,00 € (quarenta e cinco mil euros) 

tendo ainda sido levado a efeito o relvado sintético no polidesportivo descoberto; para o Grupo 

Desportivo de Águas Boas o montante de 10.000,00 € (dez mil euros) destinados à iluminação e 

gerador, encontrando-se agendado na presente Ordem de Trabalhos a aquisição de terrenos que 

permitirá a ampliação do Campo de Futebol e respectiva Zona Desportiva; para a ADREC no Rêgo 

foi atribuída uma comparticipação no montante total de 80.000,00 € (oitenta mil euros); para a 

União Desportiva Cultural e Recreativa do Silveiro e dado que esta se endividou de forma expressiva 

para concluir a sua sede, para além do apoio dado aos espectáculos a Câmara Municipal atribuiu o 

montante de 80.000,00 € (oitenta mil euros); para a DeCértima na Giesta, foi protocolado um 

apoio no montante total de 80.000,00 € (oitenta mil euros), 30.000,00 € (trinta mil euros) 

destinados à sede e 50.000,00 € (cinquenta mil euros) destinados ao Parque Ribeirinho. ..................  

Mais informou, encontrar-se já adjudicado e consignado e entrará em obra dentro de poucos dias a 

beneficiação de alguns arruamentos no Concelho, sendo que em Oiã está prevista a beneficiação 

da Rua do Cascão, Rua do Regatinho, Rua das Poças, Rua do Campo, Rua do Rossio, Rua Prof. 

Acúrcio, Rua das Areias e Rua das Figueirinhas. Numa segunda fase encontra-se prevista a 

beneficiação da Rua das Cavadas e o arruamento da E.R. 333 que vai desde a Escola até à rotunda 

dos Colégios. .....................................................................................................................................  

Referiu estar em curso a elaboração do projecto para execução de infra-estruturas de electricidade 

e telecomunicações dos lotes S2 a S7 da Zona Industrial de Oiã. .......................................................  

Informou, encontrar-se em fase de negociação os terrenos necessários à construção de ambos os 

Pólos Escolares de Oiã. .......................................................................................................................  

Referiu que o Executivo Municipal procedeu a diversas intervenções nos diferentes Parques de Lazer 

da Freguesia de Oiã e tendo em atenção que o Município integra o POLIS da Ria de Aveiro, irá ser 

efectuada a interligação dos Parques do Carreiro Velho, Parque do Prego, Parque do Ribeirinho e 

Parque da Pateira, que incluirá uma ciclovia e uma via pedonal. ........................................................  

Para finalizar, informou ter recebido mais um Processo Administrativo proveniente de uma 

participação do Dr. Mendonça. ..........................................................................................................  

VEREADOR MANUEL SILVESTRE: Referiu que aos olhos da população de cada um dos diferentes 

lugares, o Executivo Municipal fez ainda pouco, relembrando que Oiã é cerca de 1/3 do Concelho e 

além de possuir 11 lugares, possui cerca de 11 Parques de Lazer e inúmeras Associações. ................  
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Referiu que os dados que foram transmitidos pelo Presidente da Câmara poderiam ter sido tratados 

pelos Técnicos de forma a poder-se esclarecer os investimentos efectuados em cada área específica, 

saúde, educação, desporto, lazer e outras. ........................................................................................  

Mais disse que a Câmara Municipal deve estar o mais atenta possível para conseguir alguns fundos 

destinados a investimentos a efectuar no Concelho. ..........................................................................  

Mais disse que verifica contudo, com agrado, que a Vila de Oiã se encontra bastante melhor do 

que se encontrava há cerca de vinte anos atrás, fruto não só do dinamismo da Autarquia, mas 

sobretudo da população da Freguesia e de cada um dos lugares. ......................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Recordou que o dinamismo da população de Oiã e do seu tecido 

Associativo, já existia anteriormente, sendo que o actual Executivo Municipal apenas ajudou em 

algumas iniciativas, cumprindo assim aquilo que é sua obrigação. .....................................................  

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

PONTO 3 - RELATÓRIO FINAL DA FASE DE QUALIFICAÇÃO DO CONCURSO LIMITADO POR PRÉVIA 

QUALIFICAÇÃO DA “CASA DA CULTURA DE OLIVEIRA DO BAIRRO - ELABORAÇÃO DOS 

PROJECTOS DE ESPECIALIDADES E CONSULTORIA”. .........................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Relembrou ter sido deliberado abrir o respectivo concurso de 

elaboração de especialidades muito específicas para a Casa da Cultura de Oliveira do Bairro. ...........  

Seguidamente leu as conclusões do Relatório Final supra mencionado, o qual se dá aqui por 

integralmente reproduzido para todos os efeitos legais. ....................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o Relatório Final da Fase 

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

Projectos de Especialidades e Consultoria”, admitindo e convidando assim para a fase seguinte do 

procedimento do concurso, as firmas Miguel Guedes, Arquitecto, Lda.; A400, Projectistas e 

Consultores de Engenharia Civil, Lda.; Bernardo & Bernardo, Consultores Associados, S.A.; 

Pacificplan, Projectos e Consultoria, S.A. e excluindo as firmas José Romano, Arquitectos, Lda.; 

Pascal, Engenheiros, Lda.; Central Projectos, Consultores em Engenharia e Arquitectura, Lda.. .........  

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

PONTO 4 - E-MAIL DA ROTA DA BAIRRADA - COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA AO PROJECTO DE 

DINAMIZAÇÃO DA ROTA DA BAIRRADA. ..........................................................................................  

VEREADORA LAURA PIRES: Sendo o Município de Oliveira do Bairro, membro da Rota da Bairrada e 

sendo que esta em parceria com a Universidade de Aveiro, submeteu um projecto de dinamização 

da Região da Bairrada, assente em vários projectos estratégicos. .......................................................  

Referiu que cada uma das Autarquias que fazem parte da Associação comparticipará até um valor 
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máximo de 12.500,00 € (doze mil e quinhentos euros) por ano e no mínimo 7.500,00 € (sete mil e 

quinhentos euros) por ano, dependendo da percentagem que for aprovada da Candidatura. ...........  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade assumir o compromisso de apoiar 

a Associação da Rota da Bairrada na comparticipação financeira da contrapartida nacional, da 

candidatura submetida ao Sistema de Incentivo às Acções Colectivas (SIAC) do programa 

Operacional Regional do Centro, Eixo 1 - Competitividade, Inovação e Conhecimento, no âmbito 

do Aviso Centro-SIAC-2009-02, designada de “Programa de Dinamização da Região da Bairrada. ...  

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

PONTO 5 – PROPOSTA APRESENTADA PELO VEREADOR DO PELOURO ANTÓNIO MOTA - 

AQUISIÇÃO DO PRÉDIO ARTIGO RÚSTICO 1.467, SITO NA FREGUESIA DO TROVISCAL, CONCELHO 

DE OLIVEIRA DO BAIRRO, PARA ALARGAMENTO DA ZONA INDUSTRIAL DE VILA VERDE SUL, PELO 

PREÇO TOTAL DE 28.050,00 €. .........................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade adquirir o prédio urbano n.º 1.467 

da Freguesia do Troviscal e Concelho de Oliveira do Bairro, com a área real de 2.740 m2 e a área 

registada de 2.850 m2, a António Manuel Lourenço Quintaneiro e mulher Isabel Neves Pinhal 

Quintaneiro, pelo montante de 20.550,00 € (vinte mil quinhentos e cinquenta euros) e o 

pagamento de indemnização por árvores em crescimento no valor de 7.500,00 € (sete mil e 

quinhentos euros). .............................................................................................................................  

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

PONTO 6 - RELATÓRIO FINAL DE ANÁLISE DE PROPOSTAS DA EMPREITADA DE “EXECUÇÃO DE 

SONDAGEM DE PESQUISA DE ÁGUA SUBTERRÂNEA NO CABEÇO DE BUSTOS” - EXCLUSÃO 

DEFINITIVA DA ÚNICA PROPOSTA CONCORRENTE AO REFERIDO CONCURSO APRESENTADA PELA 

FIRMA RENATO LIMA AZENHA E CONSEQUENTE NÃO ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA. ................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Procedeu à leitura do Relatório supra mencionado, o qual se dá aqui 

por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais. ..............................................................  

Acrescentou que os fundamentos da decisão de exclusão se deve ao facto de a proposta ter 

excedido o valor base do Concurso. ...................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o Relatório Final de 

Análise de Propostas da Empreitada “Execução de Sondagem de Pesquisa de Água Subterrânea no 

Cabeço de Bustos” a assim excluir, ao abrigo da alínea d) do n.º 2 do art.º 70.º do CCP, a proposta 

apresentada pela única firma concorrente - Renato Lima e Azenha com o valor de 69.970,00 € 

(sessenta e nove mil novecentos e setenta euros) acrescido de IVA, por esta exceder o valor base do 

concurso. ...........................................................................................................................................  
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 ..........................................................................................................................................................  

PONTO 7 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELA DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS - EMPREITADA DE 

“CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO, BIBLIOTECA E JUNTA DE FREGUESIA DE OIÃ” - APROVAÇÃO DA 

MODIFICAÇÃO AO PROGRAMA DE TRABALHOS E RESPECTIVO CRONOGRAMA FINANCEIRO.  ......  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que além do controlo exercido pela Autarquia sobre a obra, 

existem ainda os controlos normais por parte das entidades competentes, acrescendo neste caso, a 

do próprio QREN, pelo que tudo deve ser cumprido, daí a apresentação deste novo cronograma 

financeiro. ..........................................................................................................................................  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Questionou se o novo cronograma se deve à decisão tomada de 

alterar a implantação do edifício. .......................................................................................................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Procedeu à leitura da informação supra mencionada, a qual se dá 

aqui por integralmente reproduzida para todos os efeitos legais. ......................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que a alteração ao programa de trabalhos não coloca em 

causa a previsão final para a conclusão da obra. ................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a modificação ao 

programa de trabalhos e respectivo cronograma financeiro.  .............................................................  

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

PONTO 8 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELA DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS - APROVAÇÃO DA 3.ª 

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 2.052,46 € + IVA. .....................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a 3.ª Revisão de Preços 

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

referente à Junta de Freguesia, adjudicado à firma Vidal Pereira e Gomes, Lda., no valor de 

2.052,46 € (dois mil cinquenta e dois euros e quarenta e seis cêntimos) acrescido de IVA, à taxa 

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

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

PONTO 9 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELA DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS - APROVAÇÃO DA 3.ª 

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 7.855,41 € + IVA. .....................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a 3.ª Revisão de Preços 

Provisória da Empreitada de “Construção de Auditório, Biblioteca e Junta de Freguesia de Oiã” - 
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referente ao Auditório e Biblioteca, adjudicado à firma Vidal Pereira e Gomes, Lda., no valor de 

7.855,41 € (sete mil oitocentos e cinquenta e cinco euros e quarenta e um cêntimos) acrescido de 

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

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

PONTO 10 - INFORMAÇÃO TÉCNICA N.º 89/2009 PRESTADA PELA DIVISÃO DE ÁGUAS E 

SANEAMENTO - APROVAÇÃO DA 1.ª REVISÃO DE PREÇOS NA EMPREITADA DE “REDE DE 

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

DE 1.478,91 € + IVA. .........................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a 1.ª Revisão de Preços da 

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

adjudicado à firma Joaquim Rodrigues da Silva & Filhos, Lda., no valor de 1.478,91 € (mil 

quatrocentos e setenta e oito euros e noventa e um cêntimos) acrescido de IVA, à taxa legal em 

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

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

PONTO 11 - OFÍCIO DA AMPER - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE PERRÃES A SOLICITAR A 

ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA AQUISIÇÃO DE AUTOCARRO. ............................................................  

Por se declarar impedido, o Presidente da Câmara, nos termos e ao abrigo do n.º 4 do art.º 24.º do 

Código do Procedimento Administrativo, não participou na discussão nem na votação do presente 

assunto da Ordem de Trabalhos, tendo-se ausentado da sala durante o respectivo período de 

discussão e votação. ..........................................................................................................................  

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que a AMPER se tinha Candidatado a um programa para 

aquisição de um autocarro de que a Associação tanto necessita, tendo o Ministério do Trabalho e 

da Solidariedade Social concedeu um subsídio no montante de 70.000,00 € (setenta mil euros), 

sendo que o autocarro custa 105.000,00 € (cento e cinco mil euros), e que o prazo para aquisição 

do mesmo é até finais de Junho.........................................................................................................  

Seguidamente e tendo em atenção que cabia à AMPER suportar 35.000,00 € (trinta e cinco mil 

euros), propôs que fosse atribuída uma comparticipação de 50% desse mesmo valor, ou seja, 

17.500,00 € (dezassete mil e quinhentos euros), suportando a Associação os restantes 50%. ..........  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Tendo em atenção que em situações de comparticipação no que a 

Candidaturas diz respeito, o apoio da Autarquia tem rondado os 15% a 20%, questionou se a 

comparticipação da Autarquia, se houver disponibilidade de Tesouraria, não poderia ser de 20%, 

para assim ser mais fácil à Associação conseguir a restante verba. .....................................................  

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Apesar de ficar bem a cada um dos presentes colocar a hipótese 
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de atribuir uma verba superior, referiu que mantinha a proposta efectuada. .....................................  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Referiu que somente tinha sugerido aquela percentagem, 

salvaguardando a questão das finanças da Autarquia e dado que a Associação teria alguma 

dificuldade em conseguir a restante verba. ........................................................................................  

VEREADOR MANUEL SILVESTRE: Referiu que a distribuição de subsídios deve obedecer a 

determinados critérios, sendo que a percentagem de apoio que tem vindo a ser seguida tem sido a 

mais correcta do seu ponto de vista, o que significa que a Associação tem de conseguir, por sua 

iniciativa, arranjar a verba correspondente aos 50% que ainda faltam. ..............................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipação 

financeira no montante de 17.500,00 € (dezassete mil e quinhentos euros) à AMPER - Associação 

dos Amigos de Perrães, destinado a apoiar a aquisição de um autocarro. ..........................................  

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

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

ATRIBUIÇÃO DE APOIOS A JUNTAS DE FREGUESIA, REFERENTE A ACTIVIDADES ANUAIS DE 

CARÁCTER CULTURAL, RECREATIVO E SOCIAL. ................................................................................  

VEREADORA LAURA PIRES: Informou que tem sido solicitado pelas Juntas de Freguesia, apoio na 

realização de algumas actividades, nomeadamente a “Quinzena Cultural” que se realiza na 

Palhaça, a “Feira de Artesanato” que se realiza no Troviscal e neste ano as “Comemorações de 

Elevação a Vila” organizado pela Freguesia de Oiã. ...........................................................................  

Referiu que os orçamentos das actividades são bastante diferentes entre si, pelo que, atendendo a 

essa mesma orçamentação é feita a respectiva atribuição de apoio. ..................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Recordou que a actividade na Freguesia da Palhaça tem sido apoiada 

com o montante de 2.500,00 € (dois mil e quinhentos euros), sendo a Freguesia do Troviscal 

apoiado com o valor de 1.000,00 € (mil euros), pelo que se propõe que esses montantes sejam 

mantidos. ...........................................................................................................................................  

Relativamente à Freguesia de Oiã e tendo em atenção que é o ano em que se comemora os vinte 

anos de elevação a Vila, o que originou uma série de iniciativas nos diferentes lugares da Freguesia, 

envolvendo as Associações da Freguesia e toda a população, sendo o seu custo no montante de 

12.475,00 € (doze mil quatrocentos e setenta e cinco euros), pelo que, propôs a atribuição de um 

apoio no montante de 10.000,00 € (dez mil euros). ..........................................................................  

VEREADOR MANUEL SILVESTRE: Considerou que o montante orçamentado para as comemorações 

não é muito elevado tendo em atenção as diversas iniciativas que foram levadas a efeito e que 

implica um trabalho de gestão com grande rigor, pelo que, não considerou despropositado o valor 
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proposto, face ao impacto e à dimensão que aquelas comemorações causaram na Freguesia. ..........  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal nos termos das alíneas a) e b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 

169/99. de 18 de Setembro, da redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou 

por unanimidade o seguinte: .............................................................................................................  

1.º - Atribuir uma comparticipação financeira à Junta de Freguesia do Troviscal, no montante de 

1.000,00 € (mil euros), com vista ao apoio à realização da Feira de Artesanato. ................................  

2.º - Atribuir uma comparticipação financeira à Junta de Freguesia da Palhaça, no montante de 

2.500,00 € (dois mil e quinhentos euros), com vista ao apoio à realização da Quinzena Cultural. .....  

3.º - Atribuir uma comparticipação financeira à Junta de Freguesia de Oiã, no montante de 

10.000,00 € (dez mil euros), com vista ao apoio à realização das “Comemorações de Elevação a 

Vila”. .................................................................................................................................................  

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

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

ATRIBUIÇÃO DE APOIO À FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DO TROVISCAL, 

DESTINADO A OBRAS NA CAPELA DA FEITEIRA E EMBELEZAMENTO NA CAPELA DA PÓVOA DO 

FORNO. ..............................................................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que um dos apoios se prende com o apoio para a colocação 

de um painel junto à Capela da Póvoa do Forno. A segunda solicitação prende-se com obras na 

Capela da Feiteira, nomeadamente com a recuperação do piso, reparação da torre e pintura 

exterior. .............................................................................................................................................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Informou haver um erro no que diz respeito à apresentação do 

pedido em relação à Capela da Feiteira, já que o orçamento para a realização das obras é de 

montante muito superior, sendo que o valor indicado no ofício diz respeito ao valor que necessitam 

para liquidar aquela despesa. .............................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Face à informação prestada pelo Vereador António Mota, propôs que 

se deliberasse relativamente ao primeiro pedido e que a segunda solicitação fosse adiada para uma 

próxima Reunião de Câmara, devendo a Fabrica da Igreja Paroquial reformular o respectivo pedido.  

Seguidamente, propôs que fosse atribuída uma comparticipação no valor de 1.000,00 € (mil euros) 

destinada ao apoio à colocação de um painel junto à Capela da Póvoa do Forno. .............................  

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

1.º - Atribuir uma comparticipação financeira à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia do Troviscal 

no montante de 1.000,00 € (mil euros), com vista ao apoio a obras de embelezamento da Capela 

da Póvoa do Forno; ............................................................................................................................  
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2.º - Adiar para uma próxima Reunião do Executivo Municipal, a deliberação respeitante à 

atribuição de comparticipação para realização de obras na Capela da Feiteira. ..................................  

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

PONTO 14 - OFÍCIO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE OLIVEIRA DO BAIRRO 

- PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA. .....................  

Por se declarar impedida, a Vereadora Leontina Novo, nos termos e ao abrigo do n.º 4 do art.º 24.º 

do Código do Procedimento Administrativo, não participou na discussão nem na votação do 

presente assunto da Ordem de Trabalhos, tendo-se ausentado da sala durante o respectivo período 

de discussão e votação.......................................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que tinha havido algumas reuniões com a Associação de Pais 

da Escola Secundária, a fim de saber quais as necessidades que levaram à formulação do pedido, já 

que, se outra Associação de Pais, com os mesmos fundamentos pretender levar a efeito semelhante 

aquisição, é obrigação do Executivo Municipal agir exactamente da mesma forma. ..........................  

Apesar de reconhecer que a obrigação de comparticipar o investimento a realizar, pertence ao 

Ministério da Educação, já que a viatura será para prestar apoio à Escola no que aos Cursos 

Técnico-Profissionais diz respeito, uma vez que estes têm conteúdos práticos e implicam a 

deslocação dos alunos a empresas. ....................................................................................................  

A Associação de Pais vem então solicitar um apoio no montante de 4.000,00 € (quatro mil euros) 

para a aquisição de uma viatura de nove lugares usada, a fim de prosseguir os objectivos já 

mencionados. ....................................................................................................................................  

VEREADOR VITOR SAMPAIO: É sua opinião não fazer sentido ser a Associação de Pais a adquirir a 

viatura, ela devia sim, ser adquirida pela própria Escola, já que, em situações análogas, a Câmara 

Municipal terá de comparticipar semelhantes solicitações. .................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que apenas mais uma Associação de Pais poderá reunir os 

mesmos requisitos da que agora está a solicitar o referido apoio e no caso de vir a pedir será o 

respectivo pedido devidamente analisado. .........................................................................................  

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

1.º - Atribuir uma comparticipação financeira à Associação de Pais da Escola Secundária de Oliveira 

do Bairro no montante de 4.000,00 € (quatro mil euros), com vista a apoiar a aquisição de uma 

viatura; ..............................................................................................................................................  

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

PONTO 15 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELO CHEFE DE GABINETE DE APOIO DO PRESIDENTE DA 

CÂMARA - REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CASA PRONTA - DIREITOS DE PREFERÊNCIA DA 
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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 “N”, “Q” e “H” do edifício sito no Rêgo, 

Freguesia de Oiã descrição predial 9471/20050406. ..........................................................................  

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

PONTO 16 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELO TÉCNICO SUPERIOR, ENG.º JOSÉ GONÇALVES - 

FACTURA N.º 203 DE JOAQUIM GOMES & FILHOS, LDA.. .................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que o presente assunto remonta ao ano de 2003, quando, 

através de fax, o Eng.º José Gonçalves solicitou à referida empresa, que fosse efectuada a mudança 

de um poste na Zona Industrial de Oiã que impedia os trabalhos de execução de um muro de 

suporte, sendo esse serviço sido orçamentado em 1.861,92 € (mil oitocentos e sessenta e um euros 

e noventa e dois cêntimos). ...............................................................................................................  

Mais informou que deu entrada na Câmara Municipal em Junho de 2008, uma segunda via 

daquela mesma factura, tendo posteriormente sido averiguado as razões pelas quais a mesma não 

teria sido liquidada. ............................................................................................................................  

Esclareceu ainda que o Gabinete Jurídico, através de Parecer emitido pelo Técnico Superior (Jurista), 

Dr. Fernão Queiroz, que informou que a factura não poderia ser liquidada, mas, tendo todavia em 

atenção que houve uma execução de trabalhos em que o Município teve uma mais valia e proveito, 

poderia o valor constante da factura ser pago, mas a título de indemnização, a fim de se evitar a 

consumação indevida de um enriquecimento sem causa por parte do Município, após o 

competente cabimento e assim ressarcir-se a empresa em causa. ......................................................  

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

Carvalho, o seguinte: .........................................................................................................................  

1.º - Não autorizar o pagamento da factura n.º 203/2003 no valor de 1.564,64 € (mil quinhentos e 

sessenta e quatro euros e sessenta e quatro cêntimos) + IVA à firma Joaquim Amorim Gomes & 

Filhos, Lda.. ........................................................................................................................................  

2.º - Autorizar, após o respectivo cabimento, o pagamento da quantia de 1.861,92 € (mil 

oitocentos e sessenta e um euros e noventa e dois cêntimos) à firma Joaquim Amorim Gomes & 

Filhos, Lda., a título de indemnização, nos termos do Decreto-Lei n.º 48051, de 21 de Novembro de 

1967, com vista a evitar-se a consumação indevida de um enriquecimento sem causa por parte do 

Município, ao abrigo do princípio da boa fé, equidade, justiça e transparência. .................................  
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 ..........................................................................................................................................................  

PONTO 17 – FACTURA Nº 1700002031 DA SUMA – SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A. 

NO VALOR DE 33.160,97 € + IVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009 DO CONTRATO DE 

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

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

33.160,97 € (trinta e três mil cento e sessenta euros e noventa e sete cêntimos) acrescido de IVA, à 

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

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

PONTO 18 – FACTURA Nº 5070387278 DA ERSUC – RESÍDUOS SÓLIDOS DO CENTRO, S.A. NO 

VALOR DE 13.348,28 € + IVA, RESPEITANTE AO TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

DO MÊS DE MAIO DE 2009. ..............................................................................................................  

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

13.348,28 € (treze mil trezentos e quarenta e oito euros e vinte e oito cêntimos) acrescido de IVA, 

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

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

PONTO 19 - FACTURA N.º 1.5.48 DA FIRMA JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA E FILHOS, LDA. 

RELATIVO À EMPREITADA DE “REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DA ZONA NORTE DE 

OLIVEIRA DO BAIRRO”, NO VALOR DE 1.478,91 € + IVA. .................................................................  

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

1.478,91 € (mil quatrocentos e setenta e oito euros e noventa e um cêntimos) acrescido de IVA, à 

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

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

PONTO 20 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 5 DA EMPREITADA DE “REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS 

RESIDUAIS DA ZONA NORTE DE OLIVEIRA DO BAIRRO”, NO VALOR DE 37.027,33 € + IVA – FIRMA 

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

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

37.027,33 € (trinta e sete mil vinte e sete euros e trinta e três cêntimos) acrescido de IVA, à taxa 

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

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

PONTO 21 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 6 (TRABALHOS A MAIS) DA EMPREITADA DE “REDE DE 

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

6.533,00 € + IVA – FIRMA JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA E FILHOS, LDA.. ....................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a despesa no valor de 
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6.533,00 € (seis mil quinhentos e trinta e três euros) acrescido de IVA, à taxa legal em vigor. ...........  

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

PONTO 22 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 33 DA EMPREITADA DE “REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS 

RESIDUAIS E PLUVIAIS DA ZONA SUL DA MAMARROSA”, NO VALOR DE 76.207,04 € + IVA – 

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

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

76.207,04 € (setenta e seis mil duzentos e sete euros e quatro cêntimos) acrescido de IVA, à taxa 

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

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

PONTO 23 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 3 DA EMPREITADA DE “BENEFICIAÇÃO DA TRAVESSA DAS 

CAVADAS EM OIÃ”, NO VALOR DE 22.653,79 € + IVA – FIRMA PAVIAZEMEIS - PAVIMENTAÇÕES 

DE AZEMÉIS, LDA.. ............................................................................................................................  

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

22.653,79 € (vinte e dois mil seiscentos e cinquenta e três euros e setenta e nove cêntimos) 

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

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

PONTO 24 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 4 (TRABALHOS A MAIS) DA EMPREITADA DE “BENEFICIAÇÃO 

DA TRAVESSA DAS CAVADAS EM OIÃ”, NO VALOR DE 7.620,03 € + IVA – FIRMA PAVIAZEMEIS - 

PAVIMENTAÇÕES DE AZEMÉIS, LDA..................................................................................................  

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

7.620,03 € (sete mil seiscentos e vinte euros e três cêntimos) acrescido de IVA, à taxa legal em 

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

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

PONTO 25 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 15 DA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DA JUNTA DE 

FREGUESIA DE OIÃ”, NO VALOR DE 19.615,61 € + IVA – FIRMA VIDAL PEREIRA & GOMES, LDA. ...  

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

19.615,61 € (dezanove mil seiscentos e quinze euros e sessenta e um cêntimos) acrescido de IVA, à 

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

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

PONTO 26 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 15 DA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO E 

BIBLIOTECA”, NO VALOR DE 53.702,48 € + IVA – FIRMA VIDAL PEREIRA & GOMES, LDA................  

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

53.702,48 € (cinquenta e três mil setecentos e dois euros e quarenta e oito cêntimos) acrescido de 
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IVA, à taxa legal em vigor. .................................................................................................................  

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

PONTO 27 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 1 DA EMPREITADA DE “REVITALIZAÇÃO DA CURVA DO 

QUINTANEIRO - PÓVOA DO FORNO”, NO VALOR DE 12.562,55 € + IVA – FIRMA SOLTAV - 

CONSTRUÇÕES, LDA. ........................................................................................................................  

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

12.562,55 € (doze mil quinhentos e sessenta e dois euros e cinquenta e cinco cêntimos) acrescido 

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

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

PONTO 28 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 1 DA EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO DA ZONA 

CENTRAL DE OIÃ (LARGO DO CRUZEIRO)”, NO VALOR DE 28.637,10 € + IVA – FIRMA MANUEL 

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

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

28.637,10 € (vinte e oito mil seiscentos e trinta e sete euros e dez cêntimos) acrescido de IVA, à 

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

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

PONTO 29 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELA DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS - APROVAÇÃO DO 

VALOR DA REVISÃO DE PREÇOS E CONTA FINAL DEFINITIVA NA EMPREITADA DE 

“PAVIMENTAÇÃO DA EM 596, NO TROÇO A NASCENTE DO CRUZAMENTO DE PORTO CLÉRIGO, 

NUMA EXTENSÃO DE 400 METROS”: ...............................................................................................  

EMPRESA ADJUDICATÁRIA: ............................. PAVIAZEMÉIS - PAVIMENTAÇÕES DE AZEMÉIS, LDA. 

VALOR DA ADJUDICAÇÃO:  ................................................................................. 24.950,00 € + IVA 

TRABALHOS A MENOS: .......................................................................................... 6.025,00 € + IVA 

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

CUSTO TOTAL DA EMPREITADA:  ......................................................................... 18.925,00 € + IVA 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o valor da Revisão de 

Preços e a Conta Final da Empreitada “Pavimentação da EM 596, no Troço a Nascente do 

Cruzamento de Porto Clérigo, numa Extensão de 400 Metros”. ........................................................  

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

PONTO 30 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELA DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS - APROVAÇÃO DO 

VALOR DA REVISÃO DE PREÇOS E CONTA FINAL DEFINITIVA NA EMPREITADA DE 

“PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA BUNHEIRA”: .....................................................................................  

EMPRESA ADJUDICATÁRIA: ............................. PAVIAZEMÉIS - PAVIMENTAÇÕES DE AZEMÉIS, LDA. 
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VALOR DA ADJUDICAÇÃO:  ................................................................................. 95.964,00 € + IVA 

TRABALHOS A MENOS: ........................................................................................ 10.693,53 € + IVA 

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

CUSTO TOTAL DA EMPREITADA:  ......................................................................... 85.270,47 € + IVA 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o valor da Revisão de 

Preços e a Conta Final da Empreitada “Pavimentação da Rua da Bunheira”. .....................................  

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

PONTO 31 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELA DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS - APROVAÇÃO DO 

VALOR DA REVISÃO DE PREÇOS E CONTA FINAL DEFINITIVA NA EMPREITADA DE “BENEFICIAÇÃO 

DA TRAVESSA DAS CAVADAS EM OIÃ”: ...........................................................................................  

EMPRESA ADJUDICATÁRIA: ............................. PAVIAZEMÉIS - PAVIMENTAÇÕES DE AZEMÉIS, LDA. 

VALOR DA ADJUDICAÇÃO:  ................................................................................. 36.760,25 € + IVA 

TRABALHOS A MAIS: .............................................................................................. 7.620,03 € + IVA 

TRABALHOS A MENOS: .......................................................................................... 1.024,29 € + IVA 

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

CUSTO TOTAL DA EMPREITADA:  ......................................................................... 43.355,99 € + IVA 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o valor da Revisão de 

Preços e a Conta Final da Empreitada “Beneficiação da Travessa das Cavadas em Oiã”. ...................  

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

PONTO 32 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELA DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS - APROVAÇÃO DO 

VALOR DA REVISÃO DE PREÇOS E CONTA FINAL DEFINITIVA NA EMPREITADA DE “REABILITAÇÃO 

DA RUA DA ADREP”: .........................................................................................................................  

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

CUSTO FINAL DA OBRA:  .................................................................................... 447.194,35 € + IVA 

REVISÃO DE PREÇOS: ............................................................................................. 6.358,98 € + IVA 

CUSTO TOTAL DA EMPREITADA:  ....................................................... 476.231,00 € - IVA INCLUÍDO 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o valor da Revisão de 

Preços e a Conta Final da Empreitada “Reabilitação da Rua da ADREP”. ...........................................  

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

PONTO 33 – OFÍCIO DA ASSOCIAÇÃO EQUESTRE DA BAIRRADA – PEDIDO DE CEDÊNCIA DO 

AUDITÓRIO DO ESPAÇO INOVAÇÃO NO DIA 03 DE JULHO COM VISTA À REALIZAÇÃO DA 

ASSEMBLEIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO ..............................................................................................  

Por se declarar impedido, o Vereador António Mota, nos termos e ao abrigo do n.º 4 do art.º 24.º 
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do Código do Procedimento Administrativo, não participou na discussão nem na votação do 

presente assunto da Ordem de Trabalhos, tendo-se ausentado da sala durante o respectivo período 

de discussão e votação.......................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a cedência gratuita do 

Auditório do “Espaço Inovação” à Associação Equestre da Bairrada, com vista à realização da 

Assembleia-Geral da Associação, no dia 03 de Julho de 2009. ..........................................................  

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

PONTO 34 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELA DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS - PRORROGAÇÃO 

DO PRAZO PARA ENTREGA DE PROPOSTAS DO CONCURSO PÚBLICO PARA: “REABILITAÇÃO DA 

RUA DO DEPÓSITO DA ÁGUA EM BUSTOS” - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO PRESIDENTE DA 

CÂMARA DATADO DE 16/02/2009. ..................................................................................................  

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

da Câmara datado de 16/02/2009, em que autorizou a prorrogação do prazo para entrega de 

propostas do Concurso Público para “Reabilitação da Rua do Depósito da Água em Bustos”. ..........  

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

PONTO 35 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELA DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS - PRORROGAÇÃO 

DO PRAZO PARA ENTREGA DE PROPOSTAS DO CONCURSO PÚBLICO PARA: “CONSTRUÇÃO DA 

FEIRA DA PALHAÇA - 1.ª FASE” - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA 

DATADO DE 05/03/2009. ..................................................................................................................  

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

da Câmara datado de 05/03/2009, em que autorizou a prorrogação do prazo para entrega de 

propostas do Concurso Público para “Construção da Feira da Palhaça - 1.ª Fase”. ............................  

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

PONTO 36 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELA DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS - II.ª PRORROGAÇÃO 

DO PRAZO PARA ENTREGA DE PROPOSTAS DO CONCURSO PÚBLICO PARA: “CONSTRUÇÃO DA 

FEIRA DA PALHAÇA - 1.ª FASE” - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA 

DATADO DE 23/03/2009. ..................................................................................................................  

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

da Câmara datado de 16/02/2009, em que autorizou a 2.ª prorrogação do prazo para entrega de 

propostas do Concurso Público para “Construção da Feira da Palhaça - 1.ª Fase”. ............................  

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

PONTO 37 - PROPOSTA N.º 8/2009 APRESENTADA PELA VEREADORA DO PELOURO, DR.ª LAURA 

PIRES - DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO NO CONSELHO GERAL DA ESCOLA 
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SECUNDÁRIA COM 3.º CEB DE OLIVEIRA DO BAIRRO - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO 

PRESIDENTE DA CÂMARA DATADO DE 15/06/2009. .........................................................................  

VEREADORA LAURA PIRES: Informou que os representantes designados pelo Município como 

efectivos, a Vereadora do Pelouro da Educação, Dr.ª Laura Pires, o Presidente da Junta de Freguesia 

de Oliveira do Bairro, Alberto Ferreira de Jesus, o Chefe de Divisão da Cultura Educação e Desporto, 

Prof. Rui Martins e como suplentes, as Técnicas Superiores Dr.ª Eduarda Cardanha, Dr.ª Célia Silva e 

Dr.ª Cláudia Rodrigues, da Câmara Municipal. ...................................................................................  

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

da Câmara datado de 15/06/2009, em que designou os Representantes do Município no Conselho 

Geral da Escola Secundária com 3.º CEB de Oliveira do Bairro, os elementos supra referidos. ............  

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

PONTO 38 - PROPOSTA N.º 9/2009 APRESENTADA PELA VEREADORA DO PELOURO, DR.ª LAURA 

PIRES - DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO NO CONSELHO GERAL DO 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OLIVEIRA DO BAIRRO - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO 

PRESIDENTE DA CÂMARA DATADO DE 15/06/2009. .........................................................................  

VEREADORA LAURA PIRES: Informou que os representantes designados pelo Município, como 

efectivos, a Vereadora do Pelouro da Educação, Dr.ª Laura Pires, o Presidente da Junta de Freguesia 

de Oliveira do Bairro, Alberto Ferreira de Jesus, o Chefe de Divisão da Cultura Educação e Desporto, 

Prof. Rui Martins e como suplentes, as Técnicas Superiores Dr.ª Eduarda Cardanha, Dr.ª Célia Silva e 

Dr.ª Cláudia Rodrigues, da Câmara Municipal. ...................................................................................  

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

da Câmara datado de 15/06/2009, em que designou os Representantes do Município no Conselho 

Geral do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro os elementos supra referidos. ......................  

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

PONTO 39 – E-MAIL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OLIVEIRA DO BAIRRO – PEDIDO DE 

DISPONIBILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DO ESPAÇO INOVAÇÃO NO DIA 27 DE JUNHO COM VISTA À 

REALIZAÇÃO DA FESTA DE ENCERRAMENTO DO ANO LECTIVO - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO 

DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA DATADO DE 22/06/2009. ..........................................................  

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

Presidente da Câmara datado de 22/06/2009, em que autorizou a cedência gratuita do Auditório 

do Espaço Inovação no dia 27/06/2009 com vista à realização da Festa de Encerramento do Ano 

Lectivo. ..............................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  
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PONTO 40 – E-MAIL DA ACIB – PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DO ESPAÇO 

INOVAÇÃO NO DIA 24 E 25 DE JUNHO COM VISTA À REALIZAÇÃO DE UM SEMINÁRIO SOBRE 

“MARKETING E GESTÃO COMERCIAL” RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA 

CÂMARA DATADO DE 17/06/2009. ..................................................................................................  

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

Presidente da Câmara datado de 17/06/2009, em que autorizou a cedência gratuita do Auditório 

do Espaço Inovação no dia 17/06/2009 com vista à realização de um Seminário sobre “Marketing e 

Gestão Comercial”. ...........................................................................................................................  

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

PONTO 41 – E-MAIL DA ACIB – PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DO ESPAÇO 

INOVAÇÃO NO DIA 15 DE JULHO COM VISTA À REALIZAÇÃO DE UMA PALESTRA DE 

SENSIBILIZAÇÃO SOBRE OS BENEFÍCIOS DO KIWI PARA AS CRIANÇAS - PARA CONHECIMENTO. ....  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal tomou conhecimento da realização de uma Palestra de 

“Sensibilização sobre os Benefícios do kiwi para as Crianças” integrado no evento Fiacoba/2009. ....  

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

O B R A S 

 

PONTO 1 - REQUERIMENTO DE CONSTRUÇÕES ANTÓNIO & BASTOS, LDA. A SOLICITAR A 

RECEPÇÃO PROVISÓRIA DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO REFERENTES AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO 

N.º 05/08 - OBRA SITA NA RUA DA MARINHA, FREGUESIA DE OIÃ. ..................................................  

Por se declarar impedido, o Vice-Presidente da Câmara, nos termos e ao abrigo do n.º 4 do art.º 

24.º do Código do Procedimento Administrativo, não participou na discussão nem na votação do 

presente assunto da Ordem de Trabalhos, tendo-se ausentado da sala durante o respectivo período 

de discussão e votação.......................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: Face ao exarado no Auto de Vistoria de 15/06/2009, a Câmara Municipal deliberou, 

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

Loteamento n.º 5/2008 e libertar 90% da caução ficando os restantes 10% durante o período de 

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

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

 

A D I T A M E N T O 

 

PONTO 1 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELO OFICIAL PÚBLICO - EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO 



 
 

 

 
   

         23|29

 

DA FEIRA DA PALHAÇA - 1.ª FASE” - APROVAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO A CELEBRAR 

ENTRE O MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO E A FIRMA VIDAL PEREIRA & GOMES, LDA.. .............  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a Minuta de Contrato a 

celebrar entre o Município de Oliveira do Bairro e a firma Vidal Pereira & Gomes, Lda., referente à 

Empreitada de “Construção da Feira da Palhaça - 1.ª Fase”. ..............................................................  

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

PONTO 2 – PROPOSTA APRESENTADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA - AQUISIÇÃO DO PRÉDIO 

ARTIGO RÚSTICO 2.566, SITO NA FREGUESIA DE OIÃ, CONCELHO DE OLIVEIRA DO BAIRRO, PARA 

ÁREAS DESPORTIVAS, DE LAZER, ASSOCIATIVAS E OUTRAS, PELO PREÇO DE 5.000,00 €. ...............  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que o Grupo Desportivo de Águas Boas que terá muito 

provavelmente as piores condições a nível do Concelho, para a prática desportiva, não deixou de 

realizar acções nesta vertente de uma forma continuada. ..................................................................  

Mais disse terem sido efectuados alguns contactos no sentido de proceder à aquisição de terrenos, 

tendo um dos confinantes pedido 17,50 € (dezassete euros e cinquenta cêntimos) por metro 

quadrado, relativo a um pinhal que, muito provavelmente, valerá metade desse valor. .....................  

Nesse pressuposto, a Autarquia irá adquirir os prédios presentes para deliberação nesta Reunião de 

Câmara, a fim de conseguir permutar os mesmos com o dito terreno, já que, desta forma, havendo 

algumas infra-estruturas, consegue-se mais facilmente a ampliação da zona desportiva de Águas 

Boas. ..................................................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade adquirir o prédio rústico n.º 2.566 

da Freguesia de Oiã e Concelho de Oliveira do Bairro, com a área real aproximada de 1.700 m2 e a 

área registada de 1.430 m2, a Manuel Pires Viegas e mulher Maria dos Anjos de Oliveira, pelo 

montante de 5.000,00 € (cinco mil euros). ........................................................................................  

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

PONTO 3 – PROPOSTA APRESENTADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA - AQUISIÇÃO DO PRÉDIO 

ARTIGO RÚSTICO 2.539, SITO NA FREGUESIA DE OIÃ, CONCELHO DE OLIVEIRA DO BAIRRO, PARA 

ÁREAS DESPORTIVAS, DE LAZER, ASSOCIATIVAS E OUTRAS, PELO PREÇO DE 3.250,00 €. ...............  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade adquirir o prédio rústico n.º 2.539 

da Freguesia de Oiã e Concelho de Oliveira do Bairro, com a área real aproximada 1.800 m2 e a 

Área Registada de 1.400 m2 a Alice de Jesus Pinhal, viúva e Carlos Alberto de Jesus Pereira, pelo 

montante de 3.250,00 € (três mil duzentos e cinquenta euros). ........................................................  

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

PONTO 4 – PROPOSTA APRESENTADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA - AQUISIÇÃO DO PRÉDIO 
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ARTIGO RÚSTICO 2.831, SITO NA FREGUESIA DE OIÃ, CONCELHO DE OLIVEIRA DO BAIRRO, PARA 

ÁREAS DESPORTIVAS, DE LAZER, ASSOCIATIVAS E OUTRAS, PELO PREÇO TOTAL DE 18.350,00 €. .  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Relativamente à aquisição do presente terreno, informou que o mesmo 

já tinha há alguns anos atrás sido objecto de negociações, tendo nessa altura sido solicitado o 

pagamento a 5,00 € (cinco euros) por metro quadrado, contudo e após algumas negociações o 

proprietário predispôs-se a vender o terreno por 3,50 € (três euros e cinquenta cêntimos) por metro 

quadrado, acrescido do pagamento por árvores em crescimento. ......................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade adquirir o prédio rústico n.º 2.831 

da Freguesia de Oiã e Concelho de Oliveira do Bairro, com a área real de 4.187 m2 e a área 

registada de 2.850 m2, a António Martins Branco e mulher Maria Alice de Jesus Mota Branco, pelo 

montante de 14.654,50 € (catorze mil seiscentos e cinquenta e quatro euros e cinquenta cêntimos) 

e o pagamento de indemnização por árvores em crescimento no valor de 3.695,50 € (três mil 

seiscentos e noventa e cinco euros e cinquenta cêntimos). ................................................................  

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

PONTO 5 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELA DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS - CEDÊNCIA DE ÁREA 

DE PARCELA PARA INTEGRAR O DOMÍNIO PÚBLICO SITA NA FEITEIRA, FREGUESIA DO TROVISCAL 

- RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DATADO DE 24/06/2009.. ...............  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Informou que está a ser levada a efeito a requalificação da E.M. 596, 

havendo uma cedência para o domínio público na zona da Feiteira e que será destinada a 

estacionamentos e passeios. ..............................................................................................................  

Mais disse que este tipo de contrato irá ser feito com todos os munícipes que efectuaram 

semelhante cedência, para permitir efectuar as respectivas rectificações de área dos terrenos. ..........  

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

da Câmara datado de 24/06/2009, em que autorizou a elaboração do respectivo contrato. ..............  

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

PONTO 6 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELO GABINETE DE APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES - 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NAS TASQUINHAS DE ASSOCIAÇÕES PRESENTES NO EVENTO 

“VIVA AS ASSOCIAÇÕES” NO VALOR GLOBAL DE 2.404,90 €. ........................................................  

Por se declararem impedidos, nos termos e ao abrigo do n.º 4 do art.º 24.º do Código do 

Procedimento Administrativo, não participaram na discussão nem na votação do presente assunto 

da Ordem de Trabalhos os Vereadores que possuem ligações aos Clubes e/ou Associações, aos 

quais é atribuída a respectiva comparticipação, tendo-se ausentado da sala durante o respectivo 

período de discussão e votação. .........................................................................................................  
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Por esse facto, relativamente à atribuição de comparticipação ao Oliveira do Bairro Sport Clube, 

não votaram o Vice-Presidente da Câmara e os Vereadores António Mota, Manuel Silvestre e Vítor 

Sampaio; ............................................................................................................................................  

Em relação à atribuição de comparticipação aos Atómicos Sport Clube, não votou o Vereador 

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

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

comparticipações às Associações, nos termos da Informação do Gabinete de Apoio às Associações.  

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

PONTO 7 – PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO E A 

ASSOCIAÇÃO EQUESTRE DA BAIRRADA - CONCURSO INTEGRADO NA 2.ª FEIRA DO CAVALO DA 

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

Por se declarar impedido, o Vereador António Mota, nos termos e ao abrigo do n.º 4 do art.º 24.º 

do Código do Procedimento Administrativo, não participou na discussão nem na votação do 

presente assunto da Ordem de Trabalhos, tendo-se ausentado da sala durante o respectivo período 

de discussão e votação.......................................................................................................................  

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que, a fim de realizar os diferentes Concursos integrados 

na 2.ª Feira do Cavalo da Bairrada a Autarquia irá, mediante a celebração do presente Protocolo, 

atribuir uma comparticipação financeira àquela Associação no valor de 20.210,00 € (vinte mil 

duzentos e dez euros). .......................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a celebração do Protocolo 

com a Associação Equestre da Bairrada, com vista à realização dos Concursos integrados na “2.ª 

Feira do Cavalo da Bairrada”, nos exactos termos exarados. ..............................................................  

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

PONTO 8 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 1 DA EMPREITADA DE “EXECUÇÃO DE MUROS DE VEDAÇÃO 

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

15.949,00 € + IVA – FIRMA CONSTRUÇÕES MÁRIO & SANTOS, LDA. ..............................................  

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

15.949,00 € (quinze mil novecentos e quarenta e nove euros) acrescido de IVA, à taxa legal em 

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

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

PONTO 9 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 17 DA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DA JUNTA DE 

FREGUESIA DE OIÃ”, NO VALOR DE 5.005,98 € + IVA – FIRMA VIDAL PEREIRA & GOMES, LDA. .....  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a despesa no valor de 
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5.005,98 € (cinco mil cinco euros e noventa e oito cêntimos) acrescido de IVA, à taxa legal em 

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

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

PONTO 10 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 17 DA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO E 

BIBLIOTECA”, NO VALOR DE 9.946,42 € + IVA – FIRMA VIDAL PEREIRA & GOMES, LDA. .................  

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

9.946,42 € (nove mil novecentos e quarenta e seis euros e quarenta e dois cêntimos) acrescido de 

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

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

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 29 

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

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS:  ............................................................... 642.919 Euros e 64 Cêntimos 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS:  ................................................... 1.126.222 Euros e 52 Cêntimos 

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES:  ....................................................... 1.769.142 Euros e 16 Cêntimos 

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

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO 

 

SR. DINIS BARTOLOMEU: Agradeceu o facto de a Reunião de Câmara se realizar na Junta de 

Freguesia de Oiã, no dia em que se comemoram vinte anos de elevação a Vila. ................................  

Referiu que se teve a oportunidade de escutar as diversas obras executadas pelo actual Executivo 

Municipal na Freguesia de Oiã, com especial relevo para a nova sede da Junta de Freguesia de Oiã e 

para o Largo do Cruzeiro de Oiã. .......................................................................................................  

Recordou que desde o início do seu primeiro Mandato, sempre equacionou a construção de um 

novo edifício para sede da Junta de Freguesia, já que o existente, como se pode constatar, não 

reúne as devidas condições físicas. .....................................................................................................  

SR. FRANCISCO ALVES: Revelou estar satisfeito com a generalidade das obras que foram levadas a 

efeito na Freguesia de Oiã no decurso do actual Mandato, que considerou serem para durar e não 



 
 

 

 
   

         27|29

 

para remediar. ...................................................................................................................................  

Solicitou que fosse ainda efectuada a obra de construção de passeios em volta do Campo de 

Futebol da Associação Desportiva de Oiã. ..........................................................................................  

SR. ANTÓNIO PIRES: Confessou a sua tristeza, pelo facto de a presente Reunião de Câmara 

realizada na Freguesia de Oiã, a maior Freguesia do Concelho, tivesse a participação de tão pouco 

público. ..............................................................................................................................................  

Agradeceu ao Executivo Municipal pela obra que tem levado a efeito na Freguesia de Oiã, devendo 

o Presidente de Junta de Freguesia tentar envolver mais a população, para que estas critiquem 

construtivamente e apoiem as obras que se pretende levar a efeito. ..................................................  

SR. MANUEL CARVALHO: Referiu existirem alguns problemas na Feira da Palhaça decorrentes da 

construção do Pólo Escolar, pelo que questionou, para quando está previsto o início das obras de 

construção do novo recinto da Feira. .................................................................................................  

Relembrou que ainda somente se prevê iniciar a 1.ª Fase de construção da nova Feira, no entanto, é 

sua opinião que a 2.ª Fase deveria avançar de imediato, já que o novo Pólo Escolar não poderá 

funcionar no espaço da actual Feira, com esta ainda no local. ...........................................................  

Referiu ainda, que os feirantes que ocupavam o espaço onde agora está a ser construído o Pólo 

Escolar tiveram de se deslocar para outros locais e haverá ainda outros feirantes que também terão 

de mudar de local de venda, fruto da necessidade de construir o espaço de recreio, muros, passeios 

e estacionamentos, o que poderá vir a trazer graves problemas no funcionamento da Feira. .............  

Recordou que as obras que presentemente estão a ser levadas a efeito na Freguesia da Palhaça, 

foram prometidas há quinze anos, não somente o recinto da Feira, mas igualmente as obras junto 

ao Centro Social, uma nova Escola e a beneficiação da Rua da ADREP, no entanto nada foi feito, 

sendo necessário vir o actual Presidente de Câmara para as obras se iniciarem. .................................  

Mais disse, não ter sido levada a efeito qualquer obra de relevo na Freguesia da Palhaça nos últimos 

quinze anos, a não ser as obras que dizem respeito a construção das redes de água e de 

saneamento, à semelhança do que sucedeu nas restantes Freguesias do Concelho. ..........................  

SR. AMÍLCAR PEREIRA: Referiu que apesar dos esforços da Junta de Freguesia, os cidadãos da 

Freguesia de Oiã não responderam ao apelo e não estiveram presentes e não participaram na 

presente Reunião do Executivo Municipal. .........................................................................................  

Lamentou que todos aqueles que tanto criticam a Junta de Freguesia por nada fazer, não tenham 

participado nas actividades referentes às comemorações dos vinte anos de elevação a Vila. ..............  

Confessou-se agradado por ter tido conhecimento, no decurso da presente reunião, de que irá ser 

levado a efeito a aquisição de terrenos que permitirá que a zona desportiva do Grupo Desportivo 
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de Águas Boas se torne uma realidade, reiterando que aquela Associação estará sempre disponível 

para colaborar com a Autarquia de forma a poder levar a efeito aquela obra. ...................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Garantiu que a Câmara Municipal não se esquece de nenhuma 

Associação, logo as promessas que foram feitas à Associação Desportiva de Oiã são para cumprir, 

logo, os passeios serão certamente para levar a efeito. Aproveitou para relembrar que somente 

com o actual Executivo é que as obras daquela Associação se encontram devidamente licenciadas. ..  

Registou com agrado o reconhecimento daquela Associação pelo trabalho realizado pelo Executivo 

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

Manifestou o seu agrado pelo facto de o Presidente da Junta de Freguesia da Palhaça considerar 

grande o Pólo Escolar e que ocupa muita área, o que significa que será uma obra que perdurará 

por algumas décadas. Referiu que a obra de construção do Pólo Escolar avançou muito depois do 

que a população pretendia, mas muito antes do que se esperavam. ..................................................  

Mais disse que apesar de a Escola ficar pronta no final de Dezembro, a entrada em funcionamento 

da mesma ocorrerá somente no início do ano lectivo seguinte. .........................................................  

Quanto à obra da Feira da Palhaça, informou que o empreiteiro não irá iniciar a obra sem que 

previamente o Contrato seja assinado, sendo que o mesmo foi aprovado na presente Reunião de 

Câmara. Após o mesmo ter sido assinado, as obras iniciar-se-ão de imediato. ...................................  

Recordou que ambos os Presidentes de Junta presentes, referiram que há já muitos anos que lutam 

por obras fundamentais para a sua Freguesia e apesar das muitas promessas, somente agora as 

mesmas se iniciaram ou se irão iniciar, tendo questionado que as mesmas irão ser levadas a efeito 

se não tivesse havido uma mudança na liderança dos destinos da Autarquia. ....................................  

Relembrou que o anterior Presidente de Câmara afirmou publicamente que onde não ganhasse 

não faria obra e constatou-se que em dezasseis anos nada foi feito nesses lugares, ao contrário do 

que sucedeu com o actual Executivo Municipal, uma vez que, a título de exemplo, na Mamarrosa, 

Freguesia onde o PPD/PSD nunca ganhou, foi aquela em que, proporcionalmente, mais 

investimento foi efectuado no actual Mandato Autárquico. ...............................................................  

Recordou que a Freguesia do Troviscal possui um conjunto de novos equipamentos, como seja a 

Escola de Artes, o Pólo, o Museu de Etnomúsica, a Junta de Freguesia, o Salão da Igreja e estava 

também prevista a construção de um Auditório. Contudo e em sinal oposto, a Freguesia de Oliveira 

do Bairro, sede do Concelho e Cidade, não possui um Auditório, Oiã que é a maior Freguesia do 

Concelho, não tem um Auditório.......................................................................................................  

Referiu que, de todas as Freguesias em que já se realizaram Reuniões do Executivo Municipal, esta, 

apesar de se realizar na maior Freguesia do Concelho, deve ser a Reunião que conta com menos 
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pessoas a assistirem, inclusivamente, na Freguesia da Mamarrosa havia mais pessoas a 

participarem, será certamente sinal de que os habitantes da Freguesia estão satisfeitas e muitos 

daqueles que criticam, no momento certo, quando têm oportunidade de se manifestar não 

exercem esse mesmo dever. ...............................................................................................................  

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

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 

 

 

_____________________________ 

MANUEL DE CAMPOS SILVESTRE 

 

 

____________________________________ 

VÍTOR MANUEL SAMPAIO DE CARVALHO 

 

 

_____________________________ 

JOSÉ MIGUEL CARDOSO DUARTE 


