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

JULHO DE 2009. ................................................................................................................................  

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

LOCAL DA REUNIÃO: Sala das Reuniões da Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro.  .......................  

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

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

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

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

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

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

VEREADOR: 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...........................................................  

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

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

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 DE 30/06/2009. ...................................................  

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

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

DELIBERAÇÃO: A Acta da Reunião de Câmara de 30 de Junho de 2009 foi aprovada por maioria, 

com 1 voto contra da Vereadora Leontina Novo. ...............................................................................  

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

PONTO 2 – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DE 09/07/2009. ...................................................  

Foi dispensada a leitura da Acta da Reunião Ordinária da Câmara Municipal, datada de 09 de Julho 

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

Após terem sido sugeridas correcções à acta, foi a mesma submetida à votação. ..............................  
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DELIBERAÇÃO: A Acta da Reunião de Câmara de 09 de Julho de 2009 foi aprovada por 

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

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

Por razões de ordem técnica, não ficaram registadas na gravação áudio as intervenções relativas 

aos pontos seguintes da Ordem de Trabalhos. ...................................................................................  

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

PONTO 3 – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA | ASSUNTOS DE INTERESSE CONCELHIO. .........  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Disse que, tal como havia feito nas Reuniões de Câmara nas outras 

freguesias, passaria a descrever todas as obras efectuadas em Oliveira do Bairro. ..............................  

Iniciou a descrição pela requalificação do traçado e da Rede de BT e IP e Rede de Telecomunicações 

na Rua Sr. dos Aflitos e da N. Sr.ª das Candeias; execução das infra-estruturas do loteamento da 

envolvente aos Paços do Concelho bem como da Zona Industrial de Vila Verde; as diversas 

intervenções nas escolas, como a recuperação da Escola Básica de Vila Verde, a remodelação da 

escola do 1º Ciclo do Cercal, a antiga cantiga da Escola Secundária, o telhado e a caixilharia da 

Escola do 1º Ciclo de Oliveira do Bairro bem como o tratamento das zonas de recreio, os arranjos 

exteriores do recinto interior da Escola do 1º ciclo de Vila Verde e a aplicação de linóleo e os 

trabalhos de reparação na Escola do Cercal, frisou também a construção da Escola do 1º Ciclo do 

Ensino Básico e Educação Pré-Escolar de Oliveira do Bairro e a de Vila Verde. ....................................  

Mencionou a remodelação e beneficiação na sala de exposições, a impermeabilização da cobertura 

e a alteração do sistema de ar condicionado do Edifício da Câmara Municipal, bem como a 

execução do balcão de atendimento. .................................................................................................  

Continuou com a menção à beneficiação das redes viárias; pavimentação de várias ruas; com a 

revitalização urbana em Vila Verde; a reformulação do espaço físico do edifício dos Paços do 

Concelho; as obras de beneficiação nas piscinas municipais assim como a reabilitação dos 

balneários e zonas de apoios das piscinas; a pintura de marcas rodoviárias e de sinalização 

horizontal em várias estradas; a execução de muros de vedação na Rua Sr. dos Aflitos; construção 

de uma rampa de acesso ao Centro de Saúde; reconstrução do poço no Cercal; execução de 

passeios em Vila Verde, em Montelongo, no Camarnal e no cemitério de Oliveira do Bairro; 

trabalhos de terraplanagem na Zona Industrial de Vila Verde e na Rua Cândido dos Reis em Oliveira 

do Bairro; os arranjos exteriores na Rua do Covão, no parque temático de exposições, no Largo do 

Camarnal e no Parque de Feiras e Exposições estes arranjos foram concluídos; recordou todas as 

intervenções efectuadas no âmbito da Nova Alameda da Cidade desde a intervenção na Encosta de 

S. Sebastião, várias demolições como por exemplo, o edifício Olifotos e de uma moradia na Rua do 
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Foral, construção de muros, pavimentações, limpeza e rebaixamento de terreno na Avenida Dr. 

Abílio Pereira Pinto entre muitas outras. ............................................................................................  

Salientou também a construção e beneficiação dos caminhos agrícolas e florestais, o corte de silvas 

e canas na Rua Conde Ferreira e Estrada de Vila Verde, a demolição das antigas instalações da 

serração de Vila Verde, a Concepção e Execução da obra de alargamento do viaduto sobre a linha 

férrea da linha do norte, projecto e execução da obra de alargamento do aqueduto no Cercal, 

construção da estação elevatória da Zona Industrial Sul de Vila Verde e posterior fornecimento e 

montagem de equipamento electromecânico, construção do muro de vedação da Estação 

elevatória de Porto de Chão, execução das infra-estruturas do loteamento da envolvente aos Paços 

do Concelho, reabilitação da ponte da Murta sobre o rio Cértima, ligação das águas residuais ao 

sistema do SIMRIA na Serena e em Vila Verde. ..................................................................................  

Continuou, referenciando a execução da rede de águas pluviais na Rua Padre Acúrcio no Cercal, na 

Rua Nova e na Travessa das Bandeiras, a rede de saneamento e águas pluviais na zona do Tribunal 

de Oliveira do Bairro, as alterações às redes de abastecimento, drenagem de águas residuais e 

conduta elevatória que colidem com os acessos à variante à EN 235, alterações às redes de 

abastecimento de água em Vila Verde, Silveira e Oliveira do Bairro. Referiu que foi executada a 

extensão de rede de drenagem de águas residuais na Rua das Quintas na Mamarrosa, Rua da 

Alumieira na Lavandeira e na Zona Norte de Oliveira do Bairro, as extensões de redes de 

abastecimento de água na Travessa das Bouças, Rua dos Louros e Rua Norberto Vela, Travessa das 

Bandeiras, Rua Nova, informou que foi efectuado o saneamento básico Oliveira do Bairro entre 

outros.  ..............................................................................................................................................  

Concluiu dizendo que estes investimentos juntamente com os investimentos em curso totalizam um 

valor de 20.877.000,00€ (vinte milhões, oitocentos e setenta e sete mil euros). ................................  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Iniciou a sua intervenção mencionando uma notícia que saiu no 

Jornal da Bairrada informando que os Vereadores do CDS-PP não tinham estado presentes na 

Assembleia Extraordinária do dia 16 de Julho. Esclareceu que não estiveram presentes na referida 

sessão por não terem recebido qualquer convocatória à semelhança do que acontecia 

anteriormente. ...................................................................................................................................  

Informou ter participado às entidades competentes as acusações de que foi alvo, nomeadamente 

do membro da Assembleia Municipal Nuno Barata; apresentou um mapa onde o Vice-Presidente da 

Câmara era, inicialmente, o técnico responsável de um projecto tendo sido, posteriormente 

substituído; o deferimento de um projecto de arquitectura de uma determinada obra sendo o Vice-

Presidente sócio-gerente da firma requerente e os factos relatados pelo membro da Assembleia 



 
 

 

 

   

         4|31� 

 

Municipal Jorge Pato a um Jornal da Região onde foram solicitados esclarecimentos aos quais não 

obteve resposta.  .............................................................................................................................  

Concluiu dizendo que o fez para todos ficarem esclarecidos e ver se alguém, efectivamente, 

incorreu na perda de mandato.  .........................................................................................................  

VEREADOR MANUEL SILVESTRE: Iniciou a sua intervenção, recordando que o edifício onde se situa 

agora a Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro, foi no passado uma escola do ensino primário 

onde ele próprio estudou. É um local que faz parte da história do Concelho e que deve ser 

preservado.  .......................................................................................................................................  

Referiu os 65.000 mil visitantes à Fiacoba e à II Feira do Cavalo que dignificam o nome do 

Concelho. ..........................................................................................................................................  

Concluiu dizendo que espera que o projecto da Alameda e as respectivas intervenções sejam 

levadas a efeito e que desde início é um apoiante da Nova Alameda da Cidade.  ............................  

VEREADOR VITOR SAMPAIO: Questionou quem adquiriu o painel electrónico que está situado 

junto ao Edifício da Câmara Municipal e alertou para o mau posicionamento do mesmo, tendo em 

atenção que se encontram sempre estacionados camiões naquele local o que prejudica a 

visibilidade do referido painel.  ...........................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que o painel electrónico resultou de um contrato de parceria 

efectuado com a mesma empresa que já os tinha instalado no Município de Águeda e que quanto 

à questão dos estacionamentos que prejudicam a sua visibilidade informou que já foi colocada no 

local uma placa a proibir os estacionamentos.  ..................................................................................  

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que a organização da Fiacoba juntamente com a II Feira do 

Cavalo foi um êxito. Para este êxito contribui também o concurso de vacas leiteiras da raça holstein. 

Uma outra iniciativa muito apreciada foi o II Festival do Kiwi onde foi incluída a elaboração e 

apresentação da maior Tartelette de Kiwi com 138,70 metros, além de um seminário sobre o 

Kiwicultor e os vários pomares de Kiwi, iniciativas que atraíram muito público, além do cartaz e 

outras actividades. Conclui dizendo que, pelos seus cálculos, o Certame recebeu 65.000 (sessenta e 

cinco mil visitantes).  ..........................................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que não teve nem tem que ter qualquer poder nem 

intervenção no envio das convocatórias para os Vereadores.  ............................................................  

Informou, também, relativamente à Metalsa, que enviou um ofício ao Ministério do Ambiente a 

expor a situação do qual obteve reposta no dia 27 deste mês, informando que efectuaram uma 

inspecção ambiental à firma onde detectaram várias infracções, tendo já sido lavrado o competente 

Auto de Notícia. .................................................................................................................................  
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Seguidamente passou a ler o referido ofício que aqui se dá por integralmente reproduzido.  ............  

No que diz respeito à falta de médico na Extensão de Saúde do Troviscal informou ter recebido no 

dia 28 deste mês um ofício da parte da Dr.ª Ana Oliveira com a indicação que a Administração 

Regional de Saúde do Centro tinha conhecimento da situação e iria proceder de forma a resolver a 

situação o mais breve possível.  ..........................................................................................................  

Sobre o Projecto da Alameda, referiu que, se pretendem que o mesmo seja levado a efeito o 

procedimento mais correcto é as participações efectuadas serem retiradas pelos seus autores. .........  

Informou que finalmente e ao fim de vários anos se efectuou a demolição da casa junto ao Instituto 

de Educação e Cidadania.  .................................................................................................................  

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

PONTO 4 - 6.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DO ANO 2009.  ..............................................................  

Sobre este assunto da Ordem de Trabalhos, interveio o Presidente da Câmara. .................................  

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

1.º - Aprovar a alteração ao Orçamento da Despesa no valor de 587.000,00 € (quinhentos e oitenta 

e sete mil euros). ................................................................................................................................  

2.º - Aprovar a alteração ao Plano de Actividades Municipal no valor de 89.300,00 € (oitenta e 

nove mil e trezentos euros). ...............................................................................................................  

3.º - Aprovar a alteração ao Plano Plurianual de Investimentos no valor de 515.000,00 € 

(quinhentos e quinze mil euros). ........................................................................................................  

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

PONTO 5 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO, DOS ESTATUTOS DA EMPRESA 

GERAL DA PARCERIA E DA ADESÃO DO MUNICÍPIO, DO ACORDO PARASSOCIAL ENTRE A ADP E 

OS MUNICÍPIOS, NO ÂMBITO DO CONTRATO DA PARCERIA ENTRE O GOVERNO E OS MUNICÍPIOS 

PARA GESTÃO DAS REDES EM BAIXA DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO, AO ABRIGO DO 

DECRETO-LEI 90/2009, DE 9 DE ABRIL, E DAS DELIBERAÇÕES DA CÂMARA E DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL. .......................................................................................................................................  

Para além do Presidente da Câmara, intervieram neste ponto da Ordem de Trabalhos os Vereadores 

Leontina Novo, Manuel Silvestre e Vítor Carvalho. ...........................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por maioria, após análise e discussão sobre o 

assunto, com um voto contra da Vereadora Leontina Novo, o seguinte: ............................................  

1º - Aprovar o Contrato de Gestão entre o Estado Português, os Municípios de Águeda, Albergaria 

a Velha, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oliveira do Bairro, Sever do Vouga, Vagos e a Águas da 

região de Aveiro - Serviços de Águas da Região de Aveiro, S.A.. Mais deliberou remeter o referido 
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contrato à apreciação e votação da Assembleia Municipal; ................................................................  

2º - Aprovar o Acordo Parassocial entre a AdP e os Municípios, no âmbito do Contrato da Parceria 

entre o Governo e os Municípios para gestão das redes em baixa de água e saneamento básico, ao 

abrigo do Decreto-Lei 90/2009, de 9 de Abril. Mais deliberou remeter o referido Acordo Parassocial 

à apreciação e votação da Assembleia Municipal;  .............................................................................  

3º - Aprovar os Estatutos da Empresa Geral da Parceria e da adesão do Município. Mais deliberou 

remeter os referidos estatutos à apreciação e votação da Assembleia Municipal.  ..............................  

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

A partir deste momento e debelado o problema técnico, foi possível novamente retomar a 

gravação áudio da presente Reunião de Câmara ...............................................................................  

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

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

MORAIS - APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRA DA EMPREITADA: 

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

TROVISCAL.”  ....................................................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu ter ouvido comentar que o Executivo Municipal não iria avançar 

com a construção da presente obra, em detrimento da Escola de Vila Verde. Relativamente a esta 

situação, informou que o projecto foi já aprovado, procedeu-se à aquisição do respectivo terreno, o 

qual se encontra em fase de registo, tendo o Projecto sido objecto de Candidatura ao QREN o qual 

foi aprovado, tendo inclusivamente sido já aceite a prorrogação do prazo de execução da obra, 

pelo que não poderá haver qualquer dúvida de que a presente empreitada se iniciará brevemente. ..  

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

Saúde em Obra da firma Encobarra - Engenharia, S.A., relativamente à Empreitada “Construção da 

Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Educação Pré-Escolar do Troviscal”. ........................................  

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

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

MORAIS - APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRA DA EMPREITADA: 

“BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NO CONCELHO - 2009”.  ........................................................  

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

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

Arruamentos no Concelho - 2009”. ..................................................................................................  

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

PONTO 8 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS, ENG.º RUI 
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MORAIS - RELATÓRIO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO DA EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO 

DA RUA DAS OBRAS SOCIAIS NA MAMARROSA” - ADJUDICAÇÃO À FIRMA PAVIAZEMÉIS, LDA. 

PELO VALOR DE 204.916,93 € + IVA. ................................................................................................  

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

1.º - Aprovar o Relatório Final; ...........................................................................................................  

2.º - Proceder à adjudicação da empreitada “Requalificação da Rua das Obras Sociais na 

Mamarrosa” ao concorrente “Paviazeméis, Lda.” pelo valor de 204.916,93 € (duzentos e quatro 

mil novecentos e dezasseis euros e noventa e três cêntimos) acrescido de IVA à taxa legal em vigor, 

e nas demais condições do Caderno de Encargos, Programa de Procedimento e respectivas peças 

de concurso. ......................................................................................................................................  

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

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

MORAIS - CEDÊNCIA DE ÁREA DE PARCELA PARA INTEGRAR O DOMÍNIO PUBLICO - TRAVESSA 

DE S. SEBASTIÃO.  .............................................................................................................................  

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

PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que no seguimento da requalificação da Rua de São Sebastião 

o proprietário de um dos terrenos confinantes com aquele arruamento, mostrou-se disponível para 

ceder para o domínio público uma parcela de terreno com 291 m2 para implementação de 

passeios e estacionamento, exigindo como contrapartida a execução de um muro de vedação e 

colocação de um portão. ...................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a aquisição da referida 

parcela de terreno com 291 m2 do prédio artigo urbano n.º 3000 da freguesia de Oliveira do 

Bairro, para integração no domínio público, pertencente à firma Urboliva - Construção Civil, Lda., e 

em contrapartida executar a Câmara Municipal um muro de vedação, com 0,70 metros acima da 

cota do passeio, nos locais assinalados com as letras A e B, na respectiva planta anexa à Informação 

da Divisão de Obras Municipais e colocar também um portão com uma largura de 3,5 metros .........  

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

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

APROVAÇÃO DE DESPESAS RELATIVAS À PASSAGEM PELO CONCELHO DE OLIVEIRA DO BAIRRO 

DO “II TROFÉU INTERNACIONAL ALVES BARBOSA”. .........................................................................  
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VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Referiu que em relação ao ano transacto, este ano a Autarquia de 

Oliveira do Bairro impôs como condição, a passagem dos ciclistas por todas as Freguesias do 

Concelho. ..........................................................................................................................................  

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

1.º - Atribuir uma comparticipação financeira no valor de 3.500,00 € (três mil e quinhentos euros) 

ao Município de Montemor-o-Velho; .................................................................................................  

2.º - Aprovar a Minuta de Acordo de Cooperação a estabelecer com o Município de Montemor-o-

Velho, com vista à realização do “II.º Troféu Internacional Alves Barbosa”. .......................................  

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

PONTO 11 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO GABINETE DE APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES - 

APROVAÇÃO DE DESPESAS RELATIVAS À REALIZAÇÃO DOS JOGOS “MUNICIPIOS SEM 

FRONTEIRAS” NO VALOR TOTAL DE 15.000,00€ + IVA. ....................................................................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Referiu que os jogos irão ter a participação de duas equipas por 

freguesia num total de 144 atletas. ...................................................................................................  

Dado que as despesas relativas à adjudicação dos serviços foram já objecto de aprovação pela 

Câmara Municipal, as despesas constantes da presente informação apenas respeitam aos 

equipamentos, cartazes, aluguer de bancadas, os jogos respeitantes à finalíssima inter-concelhia. ....  

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

15.000,00 € (quinze mil euros). .........................................................................................................  

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

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

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA A SECÇÃO DE VOLEIBOL DO OLIVEIRA DO BAIRRO SPORT CLUB 

NO VALOR DE 1.500,00 €. ................................................................................................................  

Por se declararem impedidos, o Vice-Presidente da Câmara e os Vereadores António Mota, Manuel 

Silvestre e Vítor Sampaio, 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, tendo-se ausentado da sala durante o respectivo período de discussão e votação. ...........  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 

1.500,00 € (mil e quinhentos euros), à Secção de Voleibol do Oliveira do Bairro Sport Clube. ...........  

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

PONTO 13 - FAX DA UNIÃO DESPORTIVA CULTURAL E RECREATIVA DO SILVEIRO - PEDIDO DE 

SUBSÍDIO PARA REALIZAÇÃO DA 2º EDIÇÃO DO TORNEIO DE VOLEIBOL DE PRAIA “OIÃ COM 

VIDA”  ...............................................................................................................................................  
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VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Recordou que a última edição obteve um enorme sucesso, tendo 

contado com a participação de dezenas de jovens, propondo a atribuição de uma comparticipação 

no montante de mil euros. .................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 

1.000,00 € (mil euros), à União Desportiva Cultural e Recreativa do Silveiro com vista a apoiar a 

realização do 1.º Torneio de Voleibol de Praia “Oiã Com Vida”. ........................................................  

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

PONTO 14 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELO CHEFE DE DIVISÃO ENG. PAULO ARAÚJO – CAUDAIS 

PARA OLIVEIRA DO BAIRRO NO ÂMBITO DA PARCERIA PARA A ORGANIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS EM BAIXA.  .......................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que no âmbito das negociações com vista à adesão ao 

Carvoeiro, foi em tempos deliberado pelo Executivo Municipal, por sugestão do respectivo 

Departamento de Águas e Saneamento, o nível previsional do consumo de água no Concelho. 

Contudo e dado que neste momento existe já um estudo levado a efeito pelas Águas de Portugal, 

não fará muito sentido haver um desfasamento de uma previsão face à outra, dado que esses 

mesmos dados são apresentados a outros organismos. .....................................................................  

Mais informou que os dados actuais prevêem que em 2030 o consumo de água ronde os 4.108 m3 

e em 2060 os 4.154 m3, pelo que propôs que os valores constantes do estudo apresentado pela 

empresa Águas de Portugal fossem aprovados. .................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar os caudais constantes do 

Estudo da AdP, de acordo com a Informação da Divisão de Águas e Saneamento. ............................  

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

PONTO 15 - INFORMAÇÃO DSASA 105/2009 - PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE 

OLIVEIRA DO BAIRRO E OS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE AVEIRO, PARA A RECEPÇÃO DO 

EFLUENTE PROVENIENTE DE 5 PEQUENAS RUAS DA FREGUESIA DE NARIZ.  .....................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Procedeu à leitura da presente Informação, a qual se dá aqui por 

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

VEREADOR MANUEL SILVESTRE: Referiu que o Município de Aveiro se deveria recordar que em 

tempos se solicitou que os Transportes Urbanos chegassem à Freguesia de Oiã, contudo sempre 

foram levantados problemas, considerando no entanto, que se deve estabelecer o presente 

protocolo. ..........................................................................................................................................  

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

celebrar entre o Município de Oliveira do Bairro e o Município de Aveiro, com vista à “Recepção do 
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Efluente Proveniente de 5 Pequenas Ruas da Freguesia de Nariz”. .....................................................  

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

PONTO 16 - INFORMAÇÃO DSASA - ANÁLISE DA EXPOSIÇÃO DO SR. RICHARD SEABRA RELATIVA 

A UM CONSUMO EXCESSIVO DE ÁGUA DEVIDO A UMA FUGA NA REDE INTERNA.  .......................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Informou que em virtude de uma rotura junto a uma das torneiras da 

habitação registou-se um consumo anómalo de água, tendo sido debitado ao Munícipe a quantia 

de 566,86 € (quinhentos e sessenta e seis euros e oitenta e seis cêntimos), vindo o mesmo solicitar 

que o consumo da água seja debitada pelo valor do 1.º Escalão, a que corresponderá um valor de 

188,54 € (cento e oitenta e oito euros e cinquenta e quatro cêntimos). ............................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que situações análogas já foram tratadas pelo Executivo 

Municipal, tendo sido já solicitado aos Serviços Jurídicos que procedam a uma revisão do 

Regulamento, para que estes casos tenham enquadramento, tendo reiterado esse mesmo pedido. ..  

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

consumo de água constante da factura n.º 048090606002768 pelo 1.º Escalão. ..............................  

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

PONTO 17 – E-MAIL DA ACIB - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DA BAIRRADA – PEDIDO 

DE DISPONIBILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DO ESPAÇO INOVAÇÃO COM VISTA À REALIZAÇÃO DE 

FORMAÇÃO EM SNC.  .......................................................................................................................  

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que a ACIB pretende levar a efeito uma acção de 

formação a cerca de 40 participantes, durante três dias do mês de Julho, quatro dias em Setembro, 

Outubro, Novembro e três dias no mês de Dezembro. .......................................................................  

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

Auditório do “Espaço Inovação” à ACIB - Associação Comercial e Industrial da Bairrada nos dias 

solicitados, para a realização de “Formação em SNC”. ......................................................................  

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

PONTO 18 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO TÉCNICO SUPERIOR ENG.º JOSÉ GONÇALVES - 

EXECUÇÃO DA 2ª FASE E CONCLUSÃO DA 1ª FASE DA ZONA INDUSTRIAL DA PALHAÇA - 

REVISÃO DE PREÇOS.  .......................................................................................................................  

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

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

adjudicado ao consórcio constituído pelas firmas Henriques Fernandes & Neto e José Manuel Vieira 

Saraiva, no valor de 10.304,11 € (dez mil trezentos e quatro euros e onze cêntimos) acrescido de 

IVA, à taxa legal em vigor (firma Henriques Fernandes & Neto) e no valor de 746,99 € (setecentos e 
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quarenta e seis euros e noventa e nove cêntimos) acrescido de IVA, à taxa legal em vigor (firma 

José Manuel Vieira Saraiva). ...............................................................................................................  

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

PONTO 19 – INFORMAÇÃO N.º 112/2009 PRESTADA PELA ENG.ª TERESA COSTA – DIREITO DE 

PASSAGEM DA EMPREITADA DE “LIGAÇÃO DAS ÁGUAS RESIDUAIS DA URBANIZAÇÃO DOS 

PAÇOS DO CONCELHO À REDE EXISTENTE NA ZONA POENTE DE OLIVEIRA DO BAIRRO”.  ..............  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que, para se poder passar uma conduta de saneamento 

torna-se necessário a aquisição de uma pequena parcela de terreno de 50 m2, ao preço de 25,81 € 

(vinte cinco euros e oitenta e um cêntimos) por m2. ..........................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a aquisição de uma 

parcela de terreno com a área de 50 m2, com vista à passagem da rede de saneamento inserida na 

empreitada de “Ligação das Águas Residuais da Urbanização dos Paços do Concelho à Rede 

Existente na Zona Poente de Oliveira do Bairro” propriedade da família Prado e Castro, pelo 

montante de 1.290,50 € (mil duzentos e noventa euros e cinquenta cêntimos). ................................  

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

PONTO 20 – FACTURA Nº 1700002487 DA SUMA – SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A. 

NO VALOR DE 35.885,46 € + IVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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 

35.885,46 € (trinta e cinco mil oitocentos e oitenta e cinco euros e quarenta e seis cêntimos) 

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

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

PONTO 21 – FACTURA Nº 5070387451 DA ERSUC – RESÍDUOS SÓLIDOS DO CENTRO, S.A. NO 

VALOR DE 15.093,32 € + IVA, RESPEITANTE AO TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

DO MÊS DE JUNHO DE 2009. ............................................................................................................  

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

15.093,32 € (quinze mil noventa e três euros e trinta e dois cêntimos) acrescido de IVA, à taxa legal 

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

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

PONTO 22 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 1 DA EMPREITADA “EXECUÇÃO DE VALETAS EM BETÃO EM 

LOCAIS A DESIGNAR NO CONCELHO”, NO VALOR DE 11.465,00 € + IVA - PEDRA & MAIA, LDA.  ..  

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

11.465,00 € (onze mil quatrocentos e sessenta e cinco euros) acrescido de IVA, à taxa legal em 
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vigor. .................................................................................................................................................  

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

PONTO 23 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 6 DA EMPREITADA DE “REVITALIZAÇÃO URBANA NO 

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

VALOR DE 19.809,05 € + IVA – FIRMA PEDRA & MAIA, LDA. ...........................................................  

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

19.809,05 € (dezanove mil oitocentos e nove euros e cinco cêntimos) acrescido de IVA, à taxa legal 

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

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

PONTO 24 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 13 DA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO 1.º 

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

350.448,01 € + IVA – FIRMA ENCOBARRA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A............................  

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

350.448,01 € (trezentos e cinquenta mil quatrocentos e quarenta e oito euros e um cêntimo) 

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

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

PONTO 25 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 14 (N.º 4 DE TRABALHOS A MAIS) DA EMPREITADA DE 

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

OLIVEIRA DO BAIRRO”, NO VALOR DE 52.991,59 € + IVA – FIRMA ENCOBARRA - ENGENHARIA E 

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

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

52.991,59 € (cinquenta e dois mil novecentos e noventa e um euros e cinquenta e nove cêntimos) 

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

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

PONTO 26 – AUTO DE MEDIÇÃO N.º 6 DA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO 1.º 

CICLO DO ENSINO BÁSICO E EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA PALHAÇA”, NO VALOR DE 91.436,86 

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

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

91.436,86 € (noventa e um mil quatrocentos e trinta e seis euros e oitenta e seis cêntimos) 

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

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

PONTO 27 – AUTO DE MEDIÇÃO N.º 1 DA EMPREITADA DE “REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS 

RESIDUAIS E DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA TRAVESSA DAS BANDEIRAS E RUA NOVA”, NO 
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VALOR DE 6.288,06 € + IVA – FIRMA CONSTRUTORA PAULISTA, LDA. ............................................  

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

6.288,06 € (seis mil duzentos e oitenta e oito euros e seis cêntimos) acrescido de IVA, à taxa legal 

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

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

PONTO 28 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 2 DA EMPREITADA DE “SANEAMENTO BÁSICO NO 

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

RESIDUAIS”, NO VALOR DE 18.375,44 € + IVA – FIRMA CONSTRUTORA PAULISTA, LDA. ................  

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

18.375,44 € (dezoito mil trezentos e setenta e cinco euros e quarenta e quatro cêntimos) acrescido 

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

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

PONTO 29 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 3 DA EMPREITADA DE “SANEAMENTO BÁSICO NO 

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

RESIDUAIS”, NO VALOR DE 2.700,00 € + IVA – FIRMA CONSTRUTORA PAULISTA, LDA. ..................  

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

2.700,00 € (dois mil e setecentos euros) acrescido de IVA, à taxa legal em vigor. ..............................  

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

PONTO 30 – AUTO DE MEDIÇÃO N.º 1 DA EMPREITADA DE “RECONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE 

VISITA NO CONCELHO DE OLIVEIRA DO BAIRRO”, NO VALOR DE 41.620,00 € + IVA – FIRMA 

HENRIQUES, FERNANDES E NETO, LDA. .............................................................................................  

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

41.620,00 € (quarenta e um mil seiscentos e vinte euros) acrescido de IVA, à taxa legal em vigor. ....  

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

PONTO 31 – AUTO DE MEDIÇÃO N.º 2 (REVISÃO DE PREÇOS N.º1) DA EMPREITADA DE 

“RECONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE VISITA NO CONCELHO DE OLIVEIRA DO BAIRRO”, NO VALOR 

DE 813,59 € + IVA – FIRMA HENRIQUES, FERNANDES E NETO, LDA. ................................................  

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

813,59 € (oitocentos e treze euros e cinquenta e nove cêntimos) acrescido de IVA, à taxa legal em 

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

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

PONTO 32 – AUTO DE MEDIÇÃO N.º 1 DA EMPREITADA DE “PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO RATO 

- PALHAÇA”, NO VALOR DE 12.334,00 € + IVA – FIRMA VITOR ALMEIDA & FILHOS, S.A.. ...............  
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a despesa no valor de 

12.334,00 € (doze mil trezentos e trinta e quatro euros) acrescido de IVA, à taxa legal em vigor. .....  

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

PONTO 33 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 8 DA EMPREITADA DE “REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS 

RESIDUAIS DA ZONA NORTE DE OLIVEIRA DO BAIRRO”, NO VALOR DE 26.713,92 € + IVA – FIRMA 

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

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

26.713,92 € (vinte e seis mil setecentos e treze euros e noventa e dois cêntimos) acrescido de IVA, 

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

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

PONTO 34 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 1 DA EMPREITADA DE “CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM 

DESGASTE NA RUA DE MALHAPÃOZINHO E RUA DAS MARTINHAS, NA MAMARROSA”, NO 

VALOR DE 13.750,00€ € + IVA – FIRMA PEDRA & MAIA, LDA.. ........................................................  

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

13.750,00 € (treze mil setecentos e cinquenta euros) acrescido de IVA, à taxa legal em vigor. ..........  

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

PONTO 35 - INFORMAÇÃO TÉCNICA N.º 98/2009 - APROVAÇÃO DA 2.ª REVISÃO DE PREÇOS NA 

EMPREITADA DE “REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DA ZONA NORTE DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO”, NO MONTANTE DE 260,38 € + IVA. ..................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar 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 260,38 € (duzentos e 

sessenta euros e trinta e oito cêntimos) acrescido de IVA, à taxa legal em vigor. ...............................  

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

PONTO 36 – INFORMAÇÃO TÉCNICA N.º 111/2009 - APROVAÇÃO DA REVISÃO DE PREÇOS 

DEFINITIVA NA EMPREITADA DE “REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DA ZONA NORTE 

DE PERRÃES” . ...................................................................................................................................  

CIPRIANO PEREIRA DE CARVALHO & FILHOS, LDA. ................................................... 375,77 € + IVA 

PRIORIDADE - CONSTRUÇÃO DE VIAS E COMUNICAÇÃO, LDA. ............................ 1.114,36 € + IVA 

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

Empreitada de “Rede de Drenagem de Águas Residuais da Zona Norte de Perrães”, adjudicado ao 

consórcio constituído pelas firmas Cipriano Pereira de Carvalho & Filhos, Lda. e Prioridade - 

Construção de Vias e Comunicação, Lda., no valor de 375,77 € (trezentos e setenta e cinco euros e 



 
 

 

 

   

        

 15|31� 

 

setenta e sete cêntimos) acrescido de IVA, à taxa legal em vigor (firma Cipriano Pereira de Carvalho 

& Filhos, Lda.) e no valor de 1.114,36 € (mil cento e catorze euros e trinta e seis cêntimos) 

acrescido de IVA, à taxa legal em vigor (firma Prioridade - Construção de Vias e Comunicação, 

Lda.). .................................................................................................................................................  

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

PONTO 37 – INFORMAÇÃO TÉCNICA N.º 95/2009 - APROVAÇÃO DA CONTA FINAL NA 

EMPREITADA DE “CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM DESGASTE NA RUA DE MALHAPÃOZINHO 

E RUA DAS MARTINHAS, NA MAMARROSA”: ...................................................................................  

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

VALOR DA ADJUDICAÇÃO:  ................................................................................. 13.750,00 € + IVA 

TRABALHOS NORMAIS A PREÇOS CONTRATUAIS: ............................................... 13.750,00 € + IVA 

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

CUSTO TOTAL DA EMPREITADA:  ......................................................................... 13.750,00 € + IVA 

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

Empreitada de “Camada de Regularização com desgaste na Rua de Malhapãozinho e Rua das 

Martinhas, na Mamarrosa”. ...............................................................................................................  

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

PONTO 38 – INFORMAÇÃO TÉCNICA N.º 107/2009 - APROVAÇÃO DA CONTA FINAL NA 

EMPREITADA DE “REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

NA TRAVESSA DAS BANDEIRAS E RUA NOVA”: ................................................................................  

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

VALOR DA ADJUDICAÇÃO:  ................................................................................... 6.288,06 € + IVA 

TRABALHOS NORMAIS A PREÇOS CONTRATUAIS: ................................................. 6.288,06 € + IVA 

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

CUSTO TOTAL DA EMPREITADA:  ........................................................................... 6.288,06 € + IVA 

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

Empreitada de “Rede de Drenagem de Águas Residuais e de Abastecimento de Água na Travessa 

das Bandeiras e Rua Nova”. ...............................................................................................................  

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

PONTO 39 - INFORMAÇÃO TÉCNICA - APROVAÇÃO DAS CONTAS FINAIS PROVISÓRIAS NA 

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

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

EMPRESA ADJUDICATÁRIA: ................................................. HENRIQUES, FERNANDES & NETO, LDA. 
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 ......................................................................................................... JOSÉ MANUEL VIEIRA SARAIVA 

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

HENRIQUES, FERNANDES & NETO, LDA. ............................................................. 191.177,68 € + IVA 

JOSÉ MANUEL VIEIRA SARAIVA ............................................................................ 52.166,28 € + IVA 

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

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

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

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

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

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

REVISÃO DE PREÇOS: ............................................................................................ 11.051,10€ + IVA 

HENRIQUES, FERNANDES & NETO, LDA. ............................................................... 10.304,11 € + IVA 

JOSÉ MANUEL VIEIRA SARAIVA ................................................................................. 746,99 € + IVA 

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

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

CUSTO TOTAL DA EMPREITADA:  ....................................................................... 312.455,51 € + IVA 

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

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

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

PONTO 40 – INFORMAÇÃO TÉCNICA Nº 17.09/DOU - ALTERAÇÃO AO LOTEAMENTO COM 

CERTIDÃO Nº 36/2004.......................................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que a presente alteração visa propiciar a definição de um lote 

destinado a equipamentos. ................................................................................................................  

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Recordou que o presente loteamento integra o Plano de Pormenor 

da Envolvente dos Paços do Concelho. ..............................................................................................  

Acrescentou que, após terem sido definidos os terrenos necessários à implantação do Edifício do 

Tribunal, levou-se a efeito o presente loteamento, titulado pela Certidão 36/2004, não se tendo 

tomado em atenção que o Plano contrariava todos os dados que tinham sido fornecidos ao 

Instituto de Gestão Financeira do Ministério da Justiça, daí a grande necessidade de se proceder à 

alteração ao loteamento, dado que o acesso à cave do Tribunal era efectuado por um arruamento 

de Sul para Norte. Contudo, conforme foi feito o loteamento, foram colocados em cima desse 

arruamento três edifícios de quatro pisos...........................................................................................  

Após terem sido entregues os dados actualizados verificou-se aquele mesmo problema e 
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iniciaram-se as discussões no sentido de solucionar a questão do acesso à cave do Tribunal. ............  

Dado haver necessidade de proceder àquelas correcções e dado que às moradias previstas não era 

permitida a construção de anexos, foi igualmente corrigida essa questão. .........................................  

Mais disse, ter-se aproveitado ainda, para proceder à alteração da finalidade do Lote 17, que 

inicialmente previa um edifício de três andares destinado a habitação e comércio, propondo-se que 

o mesmo seja destinado a serviços, comércio e equipamentos. ..........................................................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Referiu ser da opinião que todo o loteamento se encontra em 

situação ilegal, dado que em reunião com o Eng.º Prado e Castro relativo à cedência da parcela de 

terreno já discutida na presente Reunião, foi confrontado com uma queixa da existência de um 

alegado débito da Autarquia para com aquela família, resultante de 2.000 m2 de terreno inserido 

naquele loteamento e que segundo aqueles não tinham sido devidamente contabilizados. ...............  

Face a esta situação, considerou que nenhum loteamento poderá ser aprovado sem que as 

questões relacionadas com o terreno estejam devidamente regularizadas. ........................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: A este respeito, informou que o acesso da variante a Oliveira do Bairro 

foi levado a efeito em terrenos que não eram propriedade do Município, no entanto, por razões 

alheias à Câmara Municipal, nas negociações havidas entre os proprietários do terreno e o anterior 

Executivo, terá havido algumas questões relacionadas com registos e títulos de propriedade que 

ficaram por resolver e das quais o presente Executivo Municipal não tem conhecimento. ..................  

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

titulado pela Certidão n.º 36/2004, nos termos propostos. ................................................................  

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

PONTO 41 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA - DOAÇÃO DE LOTE À 

JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVEIRA DO BAIRRO PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA JUNTA.  .  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que após ter sido aprovada no ponto anterior a alteração ao 

loteamento, encontra-se esta Câmara Municipal apta para deliberar sobre a doação do lote 17com 

a área de 924,63 m2 à Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro com vista à construção da nova 

sede da Junta de Freguesia. ...............................................................................................................  

Deu ainda a conhecer que o valor patrimonial do referido lote 17, de acordo com a avaliação 

efectuada pelo Serviço de Finanças em 2007, é de 286.329,25 € (duzentos e oitenta e seis mil 

trezentos e vinte e nove euros e vinte e cinco cêntimos). ...................................................................  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Confessou-se satisfeita por se poder doar um lote de terreno à 

Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro para construção da futura sede, já que esta era uma 

ambição do actual Presidente de Junta. Desta forma, também Oliveira do Bairro poderá vir a contar 
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com um edifício novo destinado à sede de Junta de Freguesia, à semelhança do que sucede com 

outras Freguesias do Concelho. .........................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que, quem levou a efeito o presente loteamento foi a Câmara 

Municipal e na altura em que o mesmo foi feito, embora pudesse haver intenções de atribuir um 

lote à Junta de Freguesia, entenderam não o fazer, sendo o actual Executivo Municipal que, 

partindo desse mesmo loteamento, efectua uma alteração ao mesmo, de forma a permitir aquela 

construção. Afirmou ainda haver uma grande diferença de actuação entre aqueles que dizem que 

fazem e aqueles que dizem e fazem. .................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal, ao abrigo da alínea f) do n.º 1 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99 

de 18 de Setembro, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de 

Janeiro, deliberou por unanimidade autorizar nos exactos termos propostos, a doação do Lote 17 

titulado pela Certidão n.º 36/2004 de 11/03/2004 e subsequentes alterações, com vista a nele ser 

construída a nova sede da Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro, sob pena, se outro destino lhe 

for dado, de reversão para o património do Município. .....................................................................  

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

PONTO 42 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO GABINETE DE APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES -  

APROVAÇÃO DE DESPESAS RELATIVAS À ESTADIA DA COMITIVA DE LAMBALLE, NUM VALOR 

TOTAL DE 3.000,00 € - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DA VEREADORA LAURA PIRES DE 

08/07/2009.  ......................................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho da Vereadora 

do Pelouro datado de 08/07/2009, em que autorizou a realização das referidas despesas. ................  

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

PONTO 43 – E-MAIL DO OLIVEIRA DO BAIRRO SPORT CLUB – PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO 

AUDITÓRIO DO ESPAÇO INOVAÇÃO E DE UMA SALA NO DIA 15 DE AGOSTO COM VISTA À 

APRESENTAÇÃO DA EQUIPA SÉNIOR E DO PROJECTO DO CLUBE”. ..................................................  

Por se declararem impedidos, o Vice-Presidente da Câmara e os Vereadores António Mota, Manuel 

Silvestre e Vítor Sampaio, 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, 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” ao Oliveira do Bairro Sport Clube no dia 15 de Agosto, para 

“Apresentação da Equipa Sénior e do Projecto do Clube”. ................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  
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PONTO 44 – FAX DA RECER - INDUSTRIA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS, S.A. – PEDIDO DE 

DISPONIBILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DO ESPAÇO INOVAÇÃO NO DIA 28 DE JULHO COM VISTA À 

REALIZAÇÃO DE UM SEMINÁRIO - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA 

CÂMARA DATADO DE 24/07/2009. ..................................................................................................  

Por se declarar impedido, 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: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho do Vice-

Presidente datado de 24/07/2009, em que autorizou a respectiva cedência. .....................................  

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

 

O B R A S 

 

PONTO 1 - PROCESSO N.º 119/80 DE METALCÉRTIMA - INDUSTRIA METALOMECÂNICA DO 

CÉRTIMA S.A. - AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE FABRIL.  .................  

Por se declararem impedidos, o Presidente e 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 participaram 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. .....................................................................................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Recordou que em Reunião de Câmara foi autorizada a execução de 

um projecto de ampliação da empresa Metalcértima, sendo que, presentemente aquele empresa 

solicitou autorização para utilização dessa mesma instalação, sendo que os Serviços Técnicos 

informaram não haver inconveniente no solicitado. ...........................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade Aprovar a Autorização de 

Utilização da ampliação da Unidade Industrial da empresa Metalcértima - Industria Metalomecânica 

do Cértima, Lda., constante do processo de Obras n.º 119/80. ..........................................................  

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

PONTO 2 - PROCESSO 598G/05 DE HORÁCIO DA SILVA CARLOS & FILHOS, LDA - ALVARÁ DE 

LOTEAMENTO 8/05 - AUTO DE VISTORIA PARA RECEPÇÃO PROVISÓRIA. ........................................  

DELIBERAÇÃO: Face ao exarado no Auto de Vistoria de 24/07/2009, a Câmara Municipal deliberou, 

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

Loteamento n.º 8/2005 e libertar 90% da caução ficando os restantes 10% durante o período de 



 
 

 

 

   

        

 20|31� 

 

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

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

PONTO 3 - PROCESSO 6953/01 DE CERÂMICA CASTROS , S.A. - DEVOLUÇÃO DE GARANTIA 

BANCÁRIA.  .......................................................................................................................................  

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que o presente assunto se reporta à extracção de barro na 

Légua Seca e que inicialmente era dirigido pela Câmara Municipal e mais tarde passou a ser da 

responsabilidade do Ministério da Economia, pelo que passaram a existir duas garantias bancárias. 

Analisada esta situação e após vistoria efectuada ao local por parte dos Técnicos Municipais, 

deverá, nos termos da Lei, prevalecer a caução prestada ao Ministério da Economia e 

consequentemente deverá ser libertada a caução que foi inicialmente prestada a favor da 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, libertar a garantia bancária n.º 

125.02.0676500 no valor de 27.184,00 € (vinte e sete mil cento e oitenta e quatro euros). .............  

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

 

ADITAMENTO 

 

PONTO 1 – RELATÓRIO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO DA EMPREITADA DE “REABILITAÇÃO DO 

EDIFÍCIO PÚBLICO” – ADJUDICAÇÃO À FIRMA AEG – ARADA ENGENHARIA E GESTÃO DE 

EMPREITADAS, LDA. PELO VALOR DE 257.696,95 € + IVA. ...............................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu pretender-se que a intervenção a efectuar no edifício público 

seja rápida, cerca de 60 dias apesar de ser uma intervenção de grande dimensão, sendo a mesma 

levada a efeito por deliberação do condomínio e aprovado pela Câmara Municipal, na sua quota 

parte da permilagem referentes às fracções de que o Município é proprietário. .................................  

Recordou que a Autarquia celebrou um protocolo com as restantes entidades, Ministério da Justiça 

e Ministério das Finanças, a fim de as respectivas quotas-partes serem pagas por aquelas entidades.  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Referiu que o processo se iniciou há cerca de quatro anos e 

finalmente que Oliveira do Bairro irá recuperar vinte anos depois, o edifício que mais marcou o 

PPD/PSD à frente dos destinos do Concelho, tendo o seu obreiro sido o Dr. Alípio Sol. .....................  

VEREADOR MANUEL SILVESTRE: Aproveitou para relembrar a sugestão em tempos por si 

apresentada, de aproveitar a recuperação e dignificação daquele edifício, de se lhe atribuir o nome 

de “Edifício Dr. Alípio Sol”. ................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade o seguinte: ....................................  
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1.º - Aprovar o Relatório Final; ...........................................................................................................  

2.º - Proceder à adjudicação da empreitada “Reabilitação do Edifício Público” ao concorrente “AEG 

– Arada Engenharia e Gestão de Empreitadas, Lda.” pelo valor de 257.696,95 € (duzentos e 

cinquenta e sete mil seiscentos e noventa e seis euros e noventa e cinco cêntimos) acrescido de IVA 

à taxa legal em vigor, e nas demais condições do Caderno de Encargos, Programa de Procedimento 

e respectivas peças de concurso. ........................................................................................................  

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

PONTO 2 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO GABINETE DE APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES – ATRIBUIÇÃO 

DE SUBSÍDIO À JUNTA DE FREGUESIA DA MAMARROSA PARA A REALIZAÇÃO DA VII MOSTRA DE 

GASTRONOMIA.  ...............................................................................................................................  

VEREADORA LAURA PIRES: Referiu que aquando da atribuição de subsídios às Juntas de Freguesia 

na Reunião de Câmara de 30 de Junho, não tinha sido incluída a atribuição da verba à Freguesia da 

Mamarrosa, dado que ainda não tinha sido remetida à Câmara Municipal qualquer informação 

relativamente às suas actividades culturais, mais concretamente no que respeita à “VII.ª Mostra de 

Gastronomia”. ...................................................................................................................................  

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 atribuir uma comparticipação financeira à Junta de Freguesia da Mamarrosa, no 

montante de 2.500,00 € (dois mil e quinhentos euros), com vista ao apoio à realização da “VII.ª 

Mostra de Gastronomia”. ..................................................................................................................  

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

PONTO 3 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO GABINETE DE APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES – APOIO ÀS 

JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO COM TRÊS MESES DE REALIZAÇÃO DE CURSOS.  ..............  

VEREADORA LAURA PIRES: Deu a conhecer que, à semelhança dos anos anteriores, as Juntas de 

Freguesia desenvolvem alguns cursos que anteriormente eram integrados no ensino recorrente, 

mas que agora não têm o apoio do Ministério da Educação, cursos esses, que permite a muitas 

pessoas combater a sua solidão e rotina. ...........................................................................................  

VEREADORA LEONTIINA NOVO: Concordou com a atribuição destes apoios, já que os referidos 

cursos possuem uma função social, e que a faixa etária dos participantes é superior aos 60/65 anos 

e desta forma podem permanecer activas e ocupadas. ......................................................................  

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 atribuir uma comparticipação financeira às Juntas de Freguesia do Concelho nos 



 
 

 

 

   

        

 22|31� 

 

seguintes montantes:: ........................................................................................................................  

1.º - À Junta de Freguesia de Bustos, no montante de 525,00 € (quinhentos e vinte e cinco euros). .  

2.º - À Junta de Freguesia de Mamarrosa, no montante de 525,00 € (quinhentos e vinte e cinco 

euros). ...............................................................................................................................................  

3.º - À Junta de Freguesia de Oiã, no montante de 2.100,00 € (dois mil e cem euros). ......................  

4.º - À Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro, no montante de 1.050,00 € (mil e cinquenta 

euros). ...............................................................................................................................................  

5.º - À Junta de Freguesia de Palhaça, no montante de 1.050,00 € (mil e cinquenta euros). ..............  

6.º - À Junta de Freguesia de Troviscal, no montante de 1.050,00 € (mil e cinquenta euros). ............  

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

PONTO 4 – INFORMAÇÃO TÉCNICA PRESTADA PELA ARQ.ª JOANA ROÇA – ACRÉSCIMO DE 

NOVOS MEMBROS SUPLENTES AO JÚRI DO CONCURSO – “CASA DA CULTURA DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO – ELABORAÇÃO DOS PROJECTOS DAS ESPECIALIDADES E CONSULTORIA” - 

RATIFICAÇÃO.  ..................................................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que a situação se deve ao facto de haver alguns membros 

efectivos e suplentes do júri de férias e daí entender-se que por uma questão preventiva se deve 

acrescentar e aumentar o número de elementos que constituem o júri do Concurso. .......................  

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

datado de 22/07/2009, que autorizou o acréscimo dos elementos do Júri do Procedimento. ............  

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

PONTO 5 – PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº 9/03 DE NORBERTO DAS NEVES ANASTÁCIO – 

RECEPÇÃO DEFINITIVA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO E LIBERTAÇÃO DE CAUÇÃO.  .....................  

DELIBERAÇÃO: Face ao exarado no Auto de Vistoria de 28/07/2009, a Câmara Municipal deliberou, 

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

Loteamento n.º 9/2003 e libertar a respectiva caução. .......................................................................  

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

PONTO 6 – E-MAIL DA ACIB - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DA BAIRRADA – PEDIDO 

DE DISPONIBILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DO ESPAÇO INOVAÇÃO NO DIA 15 DE SETEMBRO COM 

VISTA À REALIZAÇÃO DE UMA SESSÃO DE ESCLARECIMENTOS SOBRE A GRIPE A .  .......................  

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que o tema sobre o qual se debruça a Sessão de 

Esclarecimentos foi solicitado pelos diversos industriais aquando da realização de um Seminário 

integrado na FIACOBA e a ACIB conseguiu, agora, reunir os Técnicos necessários a fim de poder 

promover esta Sessão de Esclarecimentos. .........................................................................................  
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VEREADOR MANUEL SILVESTRE: Tendo em atenção que em praticamente todas as Reuniões de 

Câmara se discute a cedência do Auditório do “Espaço Inovação” que se deveria o mais 

brevemente possível elaborar o Regulamento de cedência daquele espaço e assim permitir o agilizar 

de todo o processo. ...........................................................................................................................  

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que já possui uma proposta de Regulamento e que o 

mesmo será muito em breve apresentado ao Executivo Municipal. ....................................................  

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

Auditório do “Espaço Inovação” à ACIB - Associação Comercial e Industrial da Bairrada no dia 

15/09/2009, para a realização de “Sessão de Esclarecimentos sobre a Gripe A”. ...............................  

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

PONTO 7 – AUTO DE MEDIÇÃO N.º 3 DA EMPREITADA DE“RECONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE 

VISITA NO CONCELHO DE OLIVEIRA DO BAIRRO”, NO VALOR DE 8.896,00€ + IVA - HENRIQUES, 

FERNANDES E NETO, LDA.  ................................................................................................................  

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

8.896,00 € (oito mil oitocentos e noventa e seis euros) acrescido de IVA, à taxa legal em vigor. .......  

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

PONTO 8 – AUTO DE REVISÃO N.º 4 (REVISÃO DE PREÇOS N.º 2) DA EMPREITADA DE 

“RECONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE VISITA NO CONCELHO DE OLIVEIRA DO BAIRRO”, NO VALOR 

DE 173,90 € + IVA – FIRMA HENRIQUES, FERNANDES E NETO, LDA. ................................................  

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

173,90 € (cento e setenta e três euros e noventa cêntimos) acrescido de IVA, à taxa legal em vigor.  

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

PONTO 9 – INFORMAÇÃO TÉCNICA N.º 114/2009 – APROVAÇÃO DA CONTA FINAL PROVISÓRIA 

NA EMPREITADA DE “RECONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE VISITA NO CONCELHO DE OLIVEIRA DO 

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

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

VALOR DA ADJUDICAÇÃO:  ................................................................................. 58.196,00 € + IVA 

TRABALHOS NORMAIS A PREÇOS CONTRATUAIS: ............................................... 51.503,49 € + IVA 

REVISÃO DE PREÇOS: ................................................................................................. 987,49€ + IVA 

CUSTO TOTAL DA EMPREITADA:  ......................................................................... 52.490,98 € + IVA 

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

Empreitada de “Reconstrução de Caixas de Visita no Concelho de Oliveira do Bairro”. .....................  

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

BAIRRO E A ADRAC - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA RECREATIVA AMBIENTE E CULTURA DO RÊGO.  .  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Recordou que aquando da tomada de posse do actual Executivo, a 

Associação tinha iniciado umas obras de ampliação sem possuírem o respectivo licenciamento, o 

que originou o respectivo embargo. ..................................................................................................  

Mais disse ter havido diversas reuniões entre a Câmara Municipal e os responsáveis da Associação, 

tendo a edificação sido construída e concluída sem qualquer apoio por parte do Estado, tendo 

somente obtido o apoio por parte da Autarquia. ...............................................................................  

Recordou, ter sido estabelecido um Protocolo, com a duração de um triénio, e que permitiu 

disponibilizar o montante de 80.000,00 € (oitenta mil euros). ...........................................................  

O presente Protocolo, no montante de 25.000,00 € (vinte e cinco mil euros) tem por base todos os 

factos já por si mencionados, todo o trabalho que é levado a efeito pela Associação e também pela 

conclusão em tão pouco tempo da referida obra. ..............................................................................  

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

celebrar entre o Município de Oliveira do Bairro e a ADRAC - Associação Desportiva Recreativa 

Ambiente e Cultura do Rêgo tendo por objecto uma comparticipação financeira no montante de 

25.000,00 € (vinte e cinco mil euros), destinados a conclusão de obras da sede social e pavilhão 

polivalente.. .......................................................................................................................................  

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

PONTO 11 - PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO E A 

ASSOCIAÇÃO BENEFÍCIO E CULTURA DOS CARRIS. ..........................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu ser uma situação idêntica à anterior, contudo o valor do 

Protocolo é de 2.000,00 € (dois mil euros). ........................................................................................  

Relembrou a existência de um protocolo de apoio à construção da Capela dos Carris levado a efeito 

pelo anterior Executivo, tendo sido já o actual Executivo Municipal a cumprir as obrigações 

financeiras desse mesmo Protocolo e que rondou os 35.000,00 € (trinta e cinco mil euros). .............  

Posteriormente a direcção da Associação entendeu que deveria ser construída uma torre e colocado 

um sino na capela, apelando agora à Câmara Municipal a possibilidade de comparticipar os custos 

da obra. .............................................................................................................................................  

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

celebrar entre o Município de Oliveira do Bairro e a Associação Benefício e Cultura dos Carris, 

tendo por objecto uma comparticipação financeira no montante de 2.000,00 € (dois mil euros), 

destinados a obras da Torre da Igreja. ................................................................................................  
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 ..........................................................................................................................................................  

PONTO 12 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO E A JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVEIRA DO BAIRRO COM VISTA AO ALARGAMENTO DO 

CEMITÉRIO DE VILA VERDE. ...............................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Recordou que o Orçamento Municipal contempla uma rubrica 

destinada a Protocolos para este fim com as diferentes Juntas de Freguesia. .....................................  

Informou que esta questão tem sido consecutivamente levantada por parte do Presidente de Junta 

de Freguesia, dado o número bastante reduzido de sepulturas disponíveis. .......................................  

Referiu que o actual PDM considera os terrenos limítrofes ao Cemitério como sendo urbanizáveis, e 

consequentemente têm um determinado valor, mais elevado do que se os mesmos fossem 

considerados como sendo para equipamentos ou agrícolas. ..............................................................  

Tendo em atenção o exposto a Junta de Freguesia solicita a celebração de um Protocolo no 

montante de 56.000,00 € (cinquenta e seis mil euros) com vista à aquisição dos referidos terrenos. .  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Questionou qual a área que se pretende adquirir. ............................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que são 1.600 m2 de terreno. .................................................  

VEREADOR MANUEL SILVESTRE: Informou que, aquando da primeira ampliação, o terreno foi 

oferecido por uma empresa da qual era sócio. ...................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu ter já solicitado ao Presidente de Junta de Freguesia, para que 

encete algumas negociações, no sentido de conseguir a redução do valor por metro quadrado, já 

que considera o valor algo elevado. ...................................................................................................  

VEREADOR VITOR CARVALHO: Questionou se o montante de 56.000,00 € (cinquenta e seis mil 

euros) se destina só à aquisição do terreno, ou também às respectivas obras de ampliação, já que, 

efectivamente o valor é bastante elevado. .........................................................................................  

A resposta a esta questão foi dada pelo Presidente da Junta de Freguesia, que confirmou que o 

montante indicado se prende exclusivamente com a aquisição do terreno necessário ao 

alargamento do Cemitério de Vila Verde. ..........................................................................................  

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

celebrar entre o Município de Oliveira do Bairro e a Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro tendo 

por objecto uma comparticipação no montante de 56.000,00 € (cinquenta e seis mil euros), 

destinados à aquisição dos terrenos necessários à ampliação do Cemitério de Vila Verde. .................  

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

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

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS:  ............................................................... 690.087 Euros e 89 Cêntimos 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS:  ................................................... 1.080.181 Euros e 78 Cêntimos 

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES:  ....................................................... 1.770.269 Euros e 67 Cêntimos 

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

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO 

 

SR. ALBERTO JESUS: Revelou alguma preocupação com as condições ambientais provenientes da 

zona onde se encontra a laborar a empresa Metalsa, já que, elementos da corporação de 

Bombeiros se costumam queixar de problemas respiratórios e abandonam o quartel dado que o 

mesmo se enche de fumos provenientes daquela fábrica. Inclusivamente o Supermercado Lidl já por 

mais do que uma vez fez evacuar funcionários e clientes, pensando tratar-se de uma fuga de gás, 

pelo que a situação deve ser analisada o mais brevemente possível. ..................................................  

Acrescentou, já ter sido dado conhecimento desta situação ao Departamento de Ambiente da 

Câmara Municipal, ao Departamento do Ambiente da GNR de Anadia e ao Ministério do 

Ambiente. ..........................................................................................................................................  

Relembrou que era promessa já do anterior Executivo, a cedência de um lote de terreno para assim 

se poder construir a nova sede da Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro, solicitando contudo que 

fosse permitido à população pronunciar-se sobre o que pretende que seja instalado no referido 

edifício para além da sede da junta, já que, poderia utilizar-se parte do edifício para ali instalar 

eventualmente um snack-bar, permitindo desta forma a arrecadação de alguma receita por parte 

da Junta de Freguesia. .......................................................................................................................  

Revelou estar satisfeito pelo facto de se terem iniciado alguns alcatroamentos na freguesia, 

nomeadamente na Rua Padre Acúrcio, na Murta, sendo neste último caso de lamentar que não se 

tenha ido mais longe, com a requalificação da rede de águas, alargamento da via, construção de 

muros e passeios, dado ter feito alguns contactos com os proprietários confinantes com o 

arruamento e estes estavam dispostos a ceder as áreas necessárias à implementação daquelas 

beneficiações. ....................................................................................................................................  
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Para terminar, e muito embora não se recandidate, referiu, já ter entregue ao Presidente da 

Câmara, uma listagem com os trabalhos que gostava de ver realizados na sua Freguesia. .................  

SR. FERNANDO HENRIQUES: Revelou estar satisfeito por finalmente estar a ser beneficiada a Rua 

Padre Acúrcio, sendo apenas de lamentar que a substituição do pontão não possa ser levada a 

efeito em simultâneo, estando aquela obra já prevista, mas separadamente. ....................................  

Ficou igualmente agradado por ter sido levado a efeito a construção de passeios na Rua dos 

Bombeiros, dado ter solicitado por diversas vezes em Reunião de Câmara que os mesmos fossem 

construídos. .......................................................................................................................................  

Referiu que se deveria proceder à reparação do monumento relacionado com o Foral, uma vez que 

o mesmo se situa no centro da cidade. ..............................................................................................  

Referiu que a Rua da Coitinha terá de sofrer uma requalificação profunda, uma vez que não basta 

fazer reparações pontuais, pois os problemas manter-se-ão, deverá isso sim, proceder-se a uma 

substituição de solos e colocação de pedra e posteriormente proceder-se ao alcatroamento. ............  

Sugeriu que na Rua N.ª Sr.ª da Saúde e uma vez que esta já se encontra infra-estruturada, o piso se 

estendesse até ao cruzamento da Rua N.ª Sr.ª das Candeias e que poderá ser inserido na 

empreitada da Rua Padre Acúrcio. .....................................................................................................  

Na Rua de São João, verifica-se o alargamento da via e a redução da largura do passeio do lado Sul, 

contudo a obra não avançou mais, procurando saber quais as razões que levaram a que a obra não 

pudesse ter uma conclusão naquele arruamento, pelo menos até ao cruzamento da Tilacha. ...........  

Confessou que gostaria que a pequena Capela antiga de Vila Verde fosse derrubada, apesar de ter 

consciência que não é essa a vontade de parte da população, de forma a dar mais dignidade 

aquele largo, tanto mais que existe uma capela nova no local, não se justificando por isso mesmo a 

permanência daquela.........................................................................................................................  

SR. ALBERTO JESUS: Relativamente à questão do Cemitério de Vila Verde, informou que a Junta de 

Freguesia não vende sepulturas antes de as mesmas serem ocupadas, de modo a permitir que haja 

sempre terreno disponível para se proceder às respectivas inumações. O que se passa 

efectivamente, é que já não existe muito terreno disponível para proceder a essas mesmas 

inumações, daí a preocupação da Junta de Freguesia. .......................................................................  

SR. VÍTOR PINTO: Referiu que há quatro anos atrás contava que no dia de hoje se estivesse a 

inaugurar a nova sede de Junta de Freguesia, no entanto, na presente data, somente o terreno foi 

ainda doado à Junta de Freguesia. .....................................................................................................  

Confessou o seu desgosto e a sua tristeza, pelo facto de não existirem placas a assinalarem a 

entrada em Oliveira do Bairro, mas tão somente “O. Bairro”, daí não ficar admirado por muitas 
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pessoas de fora do Concelho não saberem onde fica a Cidade de Oliveira do Bairro. Aproveitou 

para solicitar ao Presidente da Câmara que desencadeie todos os esforços para que haja uma placa 

indicativa a assinalar Oliveira do Bairro e não somente “O. Bairro” na futura rotunda da Malaposta.  

SR. VIRGILIO CARDOSO: Relativamente ao preço por metro quadrado a pagar aos proprietários dos 

terrenos adjacentes ao Cemitério de Vila Verde, referiu não ser fácil conseguir um valor mais 

reduzido, já que as negociações decorrem há já algum tempo e nenhum dos proprietários pretende 

ceder seja o que for. ..........................................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: A este respeito mencionou que existem diferentes formas de 

negociação, relembrando que o PDM de Oliveira do Bairro se encontra em fase de revisão, 

podendo no mesmo ser feita a referencia que aqueles terrenos se destinam a ampliação do 

cemitério e aí, sendo o PDM aprovado, aquelas pessoas não podem fazer mais nada naqueles 

terrenos. ............................................................................................................................................  

É seu entendimento que todos os terrenos limítrofes aos cemitérios deverão ser considerados no 

PDM para efeito de eventual alargamento dos mesmos. ....................................................................  

SR. LUÍS BRANCO: Procurou saber qual o ponto de situação do Projecto do Parque da Canhota e 

da reconstrução do moinho ali existente. ...........................................................................................  

SR. ANTÓNIO GUIMARÃES: Interveio para se reportar à questão da fábrica da Metalsa, recordando 

que a fábrica, então com outra designação, esteve encerrada durante vários anos e agora encontra-

se novamente em funcionamento.  ....................................................................................................  

Referiu que a actividade daquela empresa nunca foi bem vinda pela população da zona onde se 

encontra implantada, tendo havido desde o início da laboração bastantes queixas, contudo, a essas 

mesmas queixas não é dado qualquer seguimento. ...........................................................................  

Considerou que a população se sente bastante prejudicado, tanto mais que, do seu ponto de vista, 

a queima de alumínios pode provocar doenças cancerígenas e problemas respiratórios. ...................  

Mais comentou que, com o aumento da chaminé da fábrica, quando há vento na zona, se forma 

um nevoeiro na zona da Amoreira, Bunheira e outras zonas. .............................................................  

SR.ª GRACINDA OLIVEIRA: Confessou esperar, que no actual Mandato, algo fosse feito pelos 

jovens de Oliveira do Bairro, contudo, não existe ainda nenhum Centro Cultural, Cinema ou outro 

qualquer local onde os mesmos se possam reunir, ou receber grupos de jovens vindos de outras 

localidades. ........................................................................................................................................  

SR. DINIS BARTOLOMEU: Considerou de louvar a iniciativa da Câmara Municipal em doar um 

terreno destinado à construção da futura sede de Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro. ..............  

Relembrou que quando iniciou as suas funções como Presidente da Junta de Freguesia de Oiã, a 
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sua maior preocupação foi a falta de um espaço digno e somente após doze anos é que conseguiu 

que a mesma fosse iniciada. ..............................................................................................................  

Referiu ser da opinião que a construção das novas sedes de Junta de Freguesia deveriam ter-se 

iniciado pelas maiores Freguesias do Concelho, como é o caso de Oiã e Oliveira do Bairro. ...............  

Solicitou que em futura Revisão Orçamental fosse previsto o apoio à aquisição de terrenos para 

alargamento de Cemitérios na Freguesia de Oiã, relembrando que os terrenos para o cemitério de 

Perrães já foram negociados pelo Vereador António Mota, pelo montante de 15,00 € (quinze 

euros) por metro quadrado. ...............................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Sobre a questão da Metalsa, referiu ser obrigação do Presidente da 

Câmara estar ao lado da população do Concelho e reivindicar que as situações anómalas sejam 

solucionadas. .....................................................................................................................................  

Recordou que aquela unidade fabril, de acordo com o PDM, se encontra num espaço considerado 

como espaço industrial, isto, apesar de não ser uma zona industrial infra-estruturada, sendo que o 

licenciamento da actividade não compete à Câmara Municipal, mas sim ao Ministério da Economia 

em parceria com o Ministério do Ambiente, pelo que, a situação já foi colocada ao mais alto nível. ..  

Apesar de já ter sido aplicada uma multa àquela unidade fabril, a população deve continuar atenta 

e a Câmara Municipal irá continuar a insistir na resolução do problema. ...........................................  

Referiu que a empreitada do pontão na Rua Padre Acúrcio é distinta da empreitada de 

requalificação daquele arruamento, já que o projecto é de concepção e construção de pontão e 

será uma empresa especializada a levar a efeito aquela obra. ............................................................  

Em relação à capela de Vila Verde, referiu que não compete à Câmara Municipal pronunciar-se 

sobre essa questão, mas antes à população, que terá de desenvolver as iniciativas necessárias à 

prossecução dessa diligência e se houver vontade desta, a Câmara Municipal poderá avançar para a 

respectiva demolição. .........................................................................................................................  

Acerca da integração de alguns trabalhos de alcatroamento da Rua N.ª Sr.ª da Saúde na 

empreitada de requalificação da Rua Padre Acúrcio, dado que presentemente os Trabalhos a Mais 

estão muito mais limitados. Poderá é ser efectuado um Ajuste Directo a Preços Contratuais, 

situação essa que terá de ser analisada. .............................................................................................  

Relativamente à questão das placas, referiu que tudo irá fazer para que as placas expressem 

correctamente “Oliveira do Bairro” e não “O. Bairro”, contudo, quem decide o que é inscrito nas 

placas não é a Autarquia. ..................................................................................................................  

Referiu que por vezes as situações demoram mais tempo do que o pretendido, como é o caso da 

questão do Parque da Canhota e por vezes somente a boa vontade não basta para resolver as 
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situações. ...........................................................................................................................................  

Recordou que o Auditório do “Espaço Inovação” possui mais de 140 lugares, o que poderá ser o 

suficiente para as acções referidas pelo elemento do público, podendo igualmente ser feita uma 

adaptação que permita a passagem de filmes, ou seja, é o espaço que não existia no passado, mas 

que, presentemente, já se encontra ao dispor da população do Concelho. ........................................  

Informou que se encontra já em fase de candidatura ao QREN, a construção da Casa da Cultura de 

Oliveira do Bairro, que implica a requalificação do antigo Quartel dos Bombeiros de Oliveira do 

Bairro e que representa um investimento superior a 4.000.000,00 € (quatro milhões de euros) e 

cuja comparticipação do QREN ronda os 2.000.000,00 € (dois milhões de euros). O mesmo prevê 

um anfiteatro com mais de 400 lugares, uma sala polivalente, café concerto e enquadramento com 

a Câmara Municipal, pelo que, considera que o actual Executivo Municipal não se esqueceu dos 

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

SR. ANTÓNIO GUIMARÃES: Tendo em atenção que compete ao Ministério da Economia licenciar a 

actividade da Metalsa, questionou, com que base é que aquela entidade emitiu um parecer 

favorável para laboração naquele local. .............................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Garantiu que se irá empenhar na resolução da situação, dando eco das 

preocupações manifestadas na presente Reunião de Câmara às entidades responsáveis. ..................  

VEREADOR MANUEL SILVESTRE: Estranhou o facto de ninguém ter levantado a questão do Centro 

de Saúde, dado que as actuais instalações não têm grandes condições, muito menos se vier a 

acontecer alguma pandemia de gripe. ...............................................................................................  

Referiu que a grande obra do Executivo Municipal seria conseguir a construção do novo Centro de 

Saúde em Oliveira do Bairro. ..............................................................................................................  

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Relativamente o Projecto do Parque da Canhota, informou que os 

terrenos são pertença da Junta de Freguesia e se esta quiser, o Projecto para o mesmo já se 

encontra elaborado. ............................................................................................................................................  

No que diz respeito ao moinho, o projecto encontra-se em fase de elaboração, não estando 

contudo a ser muito fácil por falta de tempo dos Técnicos Municipais. ..............................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Aproveitou ainda para mencionar que, depois de muito ter batalhado, 

já está a decorrer o Concurso Público para construção do futuro Palácio da Justiça. ..........................  

No que diz respeito ao Centro de Saúde, agora designado de Unidade de Saúde Familiar, referiu 

que irá sempre acautelar os interesses do Concelho e mais concretamente da Cidade de Oliveira do 

Bairro, sendo que a ultima troca de correspondência dá conta que o projecto se encontra em fase 

final de elaboração, de forma a que a Administração Regional de Saúde do Centro possa 
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candidatar essa obra ao QREN. ..........................................................................................................  

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

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

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

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

 

______________________________________ 

MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA 
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MANUEL DE CAMPOS SILVESTRE 

 

 

____________________________________ 

VÍTOR MANUEL SAMPAIO DE CARVALHO 

 

 

_____________________________ 

JOSÉ MIGUEL CARDOSO DUARTE 


