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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO, REALIZADA NO DIA 23 DE 

FEVEREIRO DE 2012.  ....................................  

 

Aos vinte e três dias do mês de Fevereiro de dois mil e doze, nesta Cidade de Oliveira do Bairro, na 

Sala de Reuniões de Câmara Municipal, sita nos Paços do Município, realizou-se pelas catorze horas 

e trinta minutos, sob a Presidência do Presidente da Câmara, Mário João Ferreira da Silva Oliveira e 

com a participação do Vice-Presidente da Câmara Joaquim Manuel Santos Alves de Jesus e dos 

Vereadores, Laura Sofia Aires Ferreira Pires, Carlos Manuel Ferreira Ferreira, Vereador Jorge Diogo 

Cardoso Mendonça e Henrique Santiago Tomás, a reunião ordinária pública da Câmara Municipal 

de Oliveira do Bairro, ao abrigo do disposto no art.º 62.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e nos termos da deliberação 

do Executivo Municipal datada de 27 de Outubro de 2009. ...............................................................  

Não esteve presente a Vereadora Lília Ana da Cruz Oliveira Martins Águas, tendo a mesma 

requerido a correspondente substituição ao abrigo do disposto do n.º 1 e n.º 2 do art.º 78, 

conjugados com o n.º 1 do art.º 79.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.  ........................................................................  

Esteve presente em substituição Jorge Ferreira Pato. ...........................................................................  

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

Pelo Presidente da Câmara foi declarada aberta a reunião, tendo-se procedido à apreciação dos 

assuntos constantes da respetiva Ordem de Trabalhos, antecipadamente entregue a todos os 

Vereadores. .........................................................................................................................................  

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por maioria com os votos contra dos Vereadores 

Jorge Mendonça e Jorge Pato, reconhecer a urgência na introdução dos pontos do aditamento na 

Ordem de Trabalhos da presente Reunião de Câmara, 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 da Lei n.º 169/99 de 

18 de Setembro, alterado pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro. ....................................................  

 .........................................................................................................................................................  
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PONTO 1 - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA | ASSUNTOS DE INTERESSE CONCELHIO. .........  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Presidente da Câmara e os Vereadores Laura Pires, 

Jorge Mendonça, Jorge Pato e Henrique Tomás. ................................................................................  

O Vereador Jorge Pato, referiu que a Autarquia não cumpre o Direito da Oposição, sendo disso 

mesmo exemplo, o facto de haver nove pontos em aditamento. ......................................................  

Mais disse que assim sendo, ficará presente até à análise e votação do Relatório de Gestão, por 

respeito aos Técnicos Autárquicos que o elaboraram. .......................................................................  

O Presidente da Câmara referiu que foram cumpridas todas as regras previstas, competindo ao 

Presidente da Câmara entender se os assuntos são ou não urgentes. ...............................................  

O Vereador Jorge Mendonça lamentou que os Vereadores tenham de votar os assuntos constantes 

do aditamento, tanto mais que alguns deles devem merecer uma análise cuidada. ..........................  

Tendo sido levada a efeito a abertura do Polo-Escolar do Troviscal durante a manhã, pressupõe que 

efetivamente os problemas existentes, já tenham sido resolvidos. .....................................................  

Tendo havido uma alteração na legislação referente ao Conselho Municipal da Juventude, disse 

estar disponível para colaborar na sua implementação no Município. ...............................................  

Na rua 30 de Junho estão a ser arrancadas as árvores, provavelmente secas e tapadas as caldeiras, 

pelo que questionou se tal facto é temporário ou se é a título definitivo. .........................................  

Tendo em atenção que vai ter lugar o aniversário da morte do escultor Lagoa Henriques, entende 

que o Município deveria assinalar tal data, uma vez que são dois os monumentos em lugar central 

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

Tendo em atenção que está a ser colocada sinalização vertical na Travessa da Av. Dr. Abílio Pereira 

Pinto, questionou se os mesmos não deveriam ser objeto de deliberação municipal, tanto mais que 

alguns deles poderão ser objeto de aplicação de coimas. ..................................................................  

No que diz respeito às dívidas de alguns Municípios (Aveiro, Ovar e Estarreja) da AdRA, às Águas de 

Portugal, questionou se não poderá haver consequências para os restantes Municípios. ..................  

Congratulou-se pelo facto de haver economizadores de água nos sanitários públicos. .....................  

Informou haver águas a correr numa vala junto ao cruzamento da Zona Industrial de Oiã, no 

sentido Oliveira do Bairro-Aveiro à direita, com resíduos de lamas e a cheirar a químicos. ................  

O Presidente da Câmara referiu que efetivamente as torneiras dos sanitários significam uma grande 

poupança no consumo de água e tal como esta, outras intervenções vão sendo feitas no Concelho.  

Em relação às dívidas dos Municípios, referiu que pelo que tem conhecimento, nenhum deles tem 

dívidas, uma vez que, foi aprovado em Assembleia da SIMRIA, que o diferencial entre os caudais 
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mínimos e os efetivos viriam a ser liquidados com dividendos futuros. ..............................................  

Referiu que os sinais de trânsito são colocados quando se entende que é oportuno de acordo com 

informação dos Serviços Técnicos. ....................................................................................................  

Disse, relativamente ao aniversário do escultor, que Oliveira do Bairro vai tendo cada vez mais 

razões para ser visitado. ....................................................................................................................  

No que respeita à Rua 30 de Junho, referiu que tudo tem a ver com a mobilidade, dado que um 

passeio com menos de um metro e com árvores não permite muita mobilidade, sendo que a atual 

legislação prevê que os passeios tenham um metro e sessenta e caso possuam árvores, acresce mais 

um metro. .........................................................................................................................................  

Quanto aos sobreiros, sublinhou a insistência da Câmara Municipal em que haja replantação. ........  

Relativamente aos Conselhos Municipais de Juventude, disse que a Câmara Municipal está atenta e 

não deixará de cumprir as suas obrigações. ......................................................................................  

No que respeita à Escola do Troviscal, informou que a obra se encontra rececionada pelo Município 

de Oliveira do Bairro desde sexta-feira, pelo que se entendeu que se poderia colocar de imediato 

em funcionamento. ..........................................................................................................................  

Quanto à recusa em receber os documentos, por parte do Vereador Jorge Mendonça, disse que a 

opção é sua e ficará registada. ..........................................................................................................  

O Vereador Henrique Tomás disse que, embora o aditamento tenha um número exagerado de 

pontos, se o Presidente da Câmara entende que os mesmos são urgentes, não vê inconveniente e 

por isso votou favoravelmente, sabendo que existindo dúvidas o Presidente da Câmara estará 

disponível para esclarecer. ................................................................................................................  

Referiu que por razões pessoais não esteve presente no “Carnaval da Pequenada” mas, pelo que 

soube, foi um evento que decorreu muito bem. ...............................................................................  

Relativamente à abertura do Polo-Escolar do Troviscal, referiu ser mais uma obra que engrandece a 

Freguesia do Troviscal. ......................................................................................................................  

Referiu ter obtido a informação de que, pelo menos até 2014, esquecesse a intervenção na Rua das 

Azenhas. ...........................................................................................................................................  

Sobre a Rua da Caneira de Vila Verde, questionou se está na lista dos arruamentos a beneficiar. .....  

Em relação à Feira do Gado da Palhaça e dado que a mesma foi inaugurada ainda pelo anterior 

Executivo, questionou qual a situação atual e qual o seu futuro. ......................................................  

Questionou se existe algum plano municipal para prevenir uma grave falta de água no Concelho. ..  

O Presidente da Câmara, disse partilhar da opinião relativamente ao Carnaval da Pequenada, tendo 
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registado com apreço o “emendar de mão” do PS relativamente aos Polos-Escolares e agora 

defenda a construção de pelo menos seis Escolas. ............................................................................  

Em relação à Feira do Gado, referiu que a Autarquia não promove nenhuma Feira, pelo que, essa 

resposta somente poderá ser dada pela Junta de Freguesia da Palhaça, o Município apenas procura 

dotar a Palhaça de condições para as fazer. ......................................................................................  

Em relação ao Plano de Água, relembrou ter sido levado a efeito um plano que permite levar água 

para qualquer ponto do Concelho, para colmatar eventuais falhas em diferentes pontos do 

Município. .........................................................................................................................................  

Relembrou ainda que a grande luta do executivo foi aderir ao Carvoeiro, adesão que vem permitir 

colmatar igualmente a falta de abastecimento de água ao Concelho, adesão esta que só não se 

concretizou ainda porque foi travada na última Assembleia Municipal por elementos do PS e do 

CDS/PP. .............................................................................................................................................  

A Vereadora Laura Pires deu nota do evento promovido pela Autarquia o “Carnaval da 

Pequenada”, que muita cor e alegria trouxe ao centro da cidade de Oliveira do Bairro. ...................  

Referiu ter sido bastante benéfico o facto de o Polo-Escolar do Troviscal ter sido aberto após uma 

pequena pausa escolar, congratulando-se com o empenho pessoal do Presidente da Câmara para o 

efeito. ...............................................................................................................................................  

Relembrou que a questão relacionada com a prestação de serviços públicos, também tem um 

grande peso aquando da decisão de jovens casais se instalarem em determinados Concelhos e a 

esse nível Oliveira do Bairro tem capacidade de atração, dada a qualidade dos mesmos. ..................  

Referiu que o Município de Oliveira do Bairro está atento à questão dos Conselhos Municipais da 

Juventude, informando sobre a posição da ANMP. ...........................................................................  

Informou, quanto ao escultor Lagoa Henriques que no site da Rota da Bairrada, consta já uma nota 

biográfica relativamente à autoria dos dois monumentos existentes no Concelho por aquele 

escultor, por indicação deste Município.. ..........................................................................................  

O Presidente da Câmara informou ter ocorrido o 8.º Corta-Mato Cidade de Oliveira do Bairro, 

iniciativa, que teve o apoio da Autarquia e que trouxe ao Concelho bastantes jovens do atletismo 

nacional. ...........................................................................................................................................  

Também no mesmo dia, teve lugar o “Carnaval de Oiã”, o qual está de parabéns pela organização, 

tendo registado uma assistência assinalável. .....................................................................................  

Informou ter tido conhecimento do falecimento do Dr. Fernando Peixinho, aproveitando para 

deixar o seu voto de pesar, sendo certo que Oliveira do Bairro e a Freguesia de Oiã muito lhe 
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devem. ..............................................................................................................................................  

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

PONTO 2 - RELATÓRIO DE GESTÃO DE 2011, DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2011, 

INVENTÁRIO DO ANO DE 2011 E APLICAÇÃO DO RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO 2011. ........  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Presidente da Câmara a fim de introduzir o assunto 

e os Vereadores Jorge Mendonça, Jorge Pato e Henrique Tomás. ......................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal, após análise do Relatório de Gestão, Documentos de 

Prestação de Contas de 2011 e ter verificado todos os documentos constantes do Anexo I do 

Tribunal de Contas que se encontram integralmente elaborados, deliberou por maioria, com os 

votos a favor do Presidente e Vice-Presidente da Câmara, dos Vereadores Laura Pires, Carlos 

Ferreira, a abstenção do Vereador Henrique Tomás e os Votos Contra dos Vereadores Jorge 

Mendonça e Jorge Pato, o seguinte: ..................................................................................................  

1.º - Aprovar o Relatório de Gestão de 2011 e os Documentos de Prestação de Contas de 2011 e 

remeter os mesmos à Assembleia Municipal com vista à competente apreciação e votação, ao 

abrigo da alínea e) do n.º 2 do art.º 64.º, conjugado com a alínea c) do n.º 2 do art.º 53.º da Lei n.º 

169/99 de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.  

2.º - Aprovar o Inventário 2011 e remeter o mesmo à Assembleia Municipal para apreciação ao 

abrigo da alínea e) do n.º 2 do art.º 64.º, conjugado com a alínea c) do n.º 2 do art.º 53.º da Lei n.º 

169/99 de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.  

3.º - Tendo-se apurado no exercício de 2011 um Resultado Líquido positivo de 921.023,21 € 

(novecentos e vinte e um mil vinte e três euros e vinte e um cêntimos) e no seguimento das 

imposições legais do ponto 2.7.3.4 do POCAL “É obrigatório o reforço do património até que o 

valor contabilístico da conta 51 - Património - corresponda a 20% do activo Líquido” e 2.7.3.5. do 

POCAL “sem prejuízo do disposto no n.º anterior deve constituir-se um reforço anual da conta 571 

- Reservas Legais - no valor mínimo de 5% do Resultado Líquido”, subscrever a seguinte proposta 

de aplicação: ......................................................................................................................................  

- 51 - Património: 874.972,05 € (oitocentos e setenta e quatro mil novecentos e setenta e dois 

euros e cinco cêntimos);.....................................................................................................................  

- 571 - Reservas Legais: 46.051,16 € (quarenta e seis mil cinquenta e um euros e dezasseis 

cêntimos); ..........................................................................................................................................  

E remetê-la à Assembleia Municipal com vista à competente aprovação, ao abrigo do ponto 2.7.3.1 

do POCAL. .........................................................................................................................................  
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 ..........................................................................................................................................................  

Neste momento ausentou-se o Vereador Jorge Pato. .........................................................................  

PONTO 3 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA APRESENTADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA – PROCESSO 

DE OBRAS PARTICULARES N.º 44/2001 – KART CLUB DE OIÃ-INDÚSTRIA DE TURISMO E 

HOTELARIA, LDA.. .............................................................................................................................  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Presidente da Câmara a fim de introduzir o assunto 

e os Vereadores Jorge Mendonça e Henrique Tomás. ........................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a Informação/Proposta do 

Presidente da Câmara, datada de 14 de Fevereiro de 2012, que aqui se dá por reproduzida para 

todos os legais efeitos. .......................................................................................................................  

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

PONTO 4 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO COORDENADOR DO GABINETE DE APOIO ÀS 

ASSOCIAÇÕES – CONTRATO PROGRAMA A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO E O FREI GIL VOLEIBOL CLUBE – COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NO MONTANTE DE 

800,00 € – PARTICIPAÇÃO NO XXII TORNEIO DE PÁSCOA DA MADEIRA. ........................................  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Presidente da Câmara a fim de introduzir o 

assunto. .............................................................................................................................................  

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

Programa de Desenvolvimento Desportivo, que aqui se dá por integralmente reproduzida para 

todos os efeitos legais, a celebrar entre o Município de Oliveira do Bairro e o Frei Gil Voleibol Clube, 

com vista à atribuição de uma comparticipação financeira no valor de 800,00 € (oitocentos euros), 

para comparticipação nas despesas inerentes à participação das cinco equipas de formação no 

“XXII Torneio de Páscoa da Madeira” ...............................................................................................  

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

PONTO 5 – APROVAÇÃO DE MINUTA DE PROTOCOLO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A 

CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO E A UNIÃO DESPORTIVA CULTURAL E 

RECREATIVA DO SILVEIRO. ................................................................................................................  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Presidente da Câmara a fim de introduzir o assunto 

e o Vereador Jorge Mendonça. ...........................................................................................................  

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

celebrar entre o Município de Oliveira do Bairro e a União Desportiva Cultural e Recreativa do 

Silveiro, com vista à atribuição de uma comparticipação financeira no valor de 22.500,00 € (vinte e 
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dois mil e quinhentos euros) em 2012 e 22.500,00 € (vinte e dois mil e quinhentos euros) em 2013, 

para apoio financeiro à execução do programa de atividades culturais inerentes à Associação e 

encargos decorrentes de financiamento bancário das obras de construção da sede da Associação. ...  

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

PONTO 6 – INFORMAÇÃO N.º 19/2012, PRESTADA PELA UNIDADE DE EDUCAÇÃO – PROPOSTA 

DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS NO ÂMBITO DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO LETIVO DE 

2011/2012. ........................................................................................................................................  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos a Vereadora Laura Pires a fim de introduzir o assunto 

e os Vereadores Jorge Mendonça e Henrique Tomás. .........................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a distribuição dos 

Subsídios de Ação Social Escolar nos termos propostos pela Unidade de Educação, através da 

Informação n.º 19/2012, datada de 17 de Janeiro de 2012, que aqui se dá por integralmente 

reproduzida. ......................................................................................................................................  

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

PONTO 7 – OFÍCIO DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL DOS AMIGOS DO CAMARNAL A SOLICITAR A 

DESIGNAÇÃO DE UM COORDENADOR/DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO PARA A OBRA DA SEDE DA 

ASSOCIAÇÃO. ...................................................................................................................................  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Presidente da Câmara a fim de expor o assunto. ....  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar, a designação da Técnica 

Superior Arq.ª Maria Fernanda Moreira, para prestar apoio de coordenação e fiscalização na obra 

da Associação Cultural dos Amigos do Camarnal. .............................................................................  

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

PONTO 8 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE PLANEAMENTO, ESTUDOS E PROJETOS – 

PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA EMPREITADA “CASA DA CULTURA DR. ALÍPIO SOL”. ...  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Presidente da Câmara a fim de introduzir o 

assunto. ..............................................................................................................................................  

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

1.º - Autorizar a prorrogação graciosa do prazo para execução da obra “Casa da Cultura Dr. Alípio 

Sol” por mais sessenta dias; ..............................................................................................................  

2.º - Aprovar o novo Plano de Trabalhos, Plano de Mão de Obra, Plano de Equipamentos.  .............  

 ..........................................................................................................................................................  
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PONTO 9 – EMISSÃO DE CERTIDÃO EM COMO A CÂMARA MUNICIPAL NÃO ESTÁ INTERESSADA 

EM REQUERER OU PROMOVER UMA SEGUNDA AVALIAÇÃO E PRESCINDE DO PRAZO DE 30 DIAS 

PARA RECLAMAR DO VALOR PATRIMONIAL TRIBUTÁRIO APURADO NO PRÉDIO URBANO ARTIGO 

2125, FREGUESIA DE OLIVEIRA DO BAIRRO. ......................................................................................  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Presidente da Câmara a fim de introduzir o 

assunto. ..............................................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, ao abrigo do disposto no n.º 1 do 

artigo 76.º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, não requerer ou promover uma 

segunda avaliação do prédio artigo urbano 2125 da Freguesia de Oliveira do Bairro, pertencente a 

IMOCRAVO – Construção e Imobiliária, S.A., bem como prescindir do prazo previsto no mesmo 

articulado legal. ................................................................................................................................  

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

PONTO 10 – FAX DA COMARCA DE OLIVEIRA DO BAIRRO, A SOLICITAR A DISPONIBILIZAÇÃO DO 

SALÃO NOBRE DA CÂMARA MUNICIPAL NO DIA 6 DE MARÇO DE 2012 PARA REALIZAÇÃO DE 

JULGAMENTO. ..................................................................................................................................  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Presidente da Câmara a fim de introduzir o assunto . . 

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

Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho à Comarca do Baixo-Vouga – Juízos de Oliveira do 

Bairro, no dia 6 de Março de 2012, com vista à realização de Julgamento.........................................  

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

PONTO 11 – INFORMAÇÃO N.º 46/2012, PRESTADA PELA UNIDADE DE EDUCAÇÃO – CEDÊNCIA 

DE UTILIZAÇÃO DE COZINHA DO CENTRO ESCOLAR DE OLIVEIRA DO BAIRRO À SANTA CASA DA 

MISERICÓRDIA DO CONCELHO DE OLIVEIRA DO BAIRRO – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO 

PRESIDENTE DA CÂMARA DATADO DE 16/02/2012. .........................................................................  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Presidente da Câmara a fim de introduzir o 

assunto. ..............................................................................................................................................  

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

da Câmara datado de 16 de Fevereiro de 2012, em que autorizou a cedência gratuita de utilização 

da cozinha do Centro Escolar de Oliveira do Bairro à Santa Casa da Misericórdia do Concelho de 

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

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

PONTO 12 – INFORMAÇÃO N.º 47/2012, PRESTADA PELA UNIDADE DE EDUCAÇÃO – CEDÊNCIA 
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DE UTILIZAÇÃO DE SALA DO CENTRO ESCOLAR DA PALHAÇA PARA FORMAÇÃO 

COMPLEMENTAR DECORRENTE DO PROCESSO RVCC – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO 

PRESIDENTE DA CÂMARA DATADO DE 16/02/2012. .........................................................................  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Presidente da Câmara a fim de introduzir o 

assunto. ..............................................................................................................................................  

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

da Câmara datado de 16 de Fevereiro de 2012, em que autorizou a cedência gratuita de utilização 

da sala do Centro Escolar da Palhaça para Formação Complementar decorrente do Processo RVCC.  

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

 

A D I T A M E N T O 

 

PONTO 1 – EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO E 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA MAMARROSA” – EXCLUSÃO DA FIRMA PATRÍCIOS, S.A. DO 

CONCURSO E CONSEQUENTE REVOGAÇÃO DO ATO DE ADJUDICAÇÃO. ......................................  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Presidente da Câmara a fim de introduzir o assunto 

e os vereadores Henrique Tomás e Jorge Mendonça.. .........................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por maioria, com a abstenção do vereador Jorge 

Mendonça, o seguinte: .....................................................................................................................  

1.º - Excluir a firma Patrícios, S.A. (insolvente) do procedimento do Concurso da Empreitada 

“Construção da Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Educação Pré-Escolar da Mamarrosa”, nos 

termos da alínea a) do número 1 do art.º 55.º, do Decreto-Lei n.º 59/99 de 2 de Março e, 

consequentemente, revogar o ato de adjudicação praticado, nos termos do parecer do Dr. Pais do 

Amaral de 22/02/2012, que aqui se dá por reproduzido para todos os efeitos legais. .......................  

2.º - Não proceder à audiência prévia da firma Patrícios, S.A., nos termos da alínea a) do número 1 

do art.º 103.º do Código do Procedimento Administrativo, em razão da manifesta e imperiosa 

urgência na celebração do Contrato, face à necessidade de assegurar a comparticipação financeira 

do QREN para a obra em causa, atenta, entre o mais, a notificação do Mais Centro, datada de 31 

de Janeiro de 2012, que aqui se dá por reproduzida para todos os efeitos legais. ............................  

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

Escolar de Mamarrosa” ao segundo classificado no Concurso, o consórcio constituído pelas firmas 

“Joaquim Fernandes Marques & Filhos, Lda. + Argoconstrutora – Construção Civil, Lda.”, pelo valor 
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de 2.158.755,58 € (dois milhões cento e cinquenta e oito mil e setecentos e cinquenta e cinco 

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

4.º - Proceder ao compromisso, nos termos legais. ............................................................................  

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

6.º - Notificar os concorrentes da presente deliberação, nos termos legais. ........................................  

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

PONTO 2 – CONCURSO PÚBLICO PARA ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DA 

ESCOLA DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO E EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA MAMARROSA” – 

RECLAMAÇÃO APRESENTADA PELO CONSÓRCIO CONSTITUÍDO PELAS FIRMAS JOAQUIM 

FERNANDES MARQUES & FILHOS, LDA. + ARGOCONSTRUTORA – CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.. .......  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Presidente da Câmara a fim de introduzir o 

assunto. ..............................................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por maioria, com a abstenção do vereador Jorge 

Mendonça, considerar prejudicada a reclamação apresentada pelo consórcio “Joaquim Fernandes 

Marques & Filhos, Lda. + Argoconstrutora – Construção Civil, Lda.”, atenta a deliberação tomada 

no ponto anterior. ............................................................................................................................  

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

PONTO 3 – PROPOSTA APRESENTADA PELO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA – AQUISIÇÃO DE 215 

M2 DO PRÉDIO RÚSTICO ARTIGO 2.201, SITO NA FREGUESIA DA MAMARROSA E CONCELHO DE 

OLIVEIRA DO BAIRRO, PELO PREÇO TOTAL DE 10.000,00 €. .............................................................  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Vice - Presidente da Câmara a fim de introduzir o 

assunto. ..............................................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar e autorizar a compra de 

215 m2 de terreno do prédio rústico artigo 2.201, para integrar o domínio público municipal, sito 

na Freguesia de Mamarrosa e Concelho de Oliveira do Bairro, a Joaquim Micaêlo dos Santos e 

mulher Maria Eliete Simões Rei Santos, pelo preço de 6.500,00 € (seis mil e quinhentos euros), 

acrescido de uma indemnização no montante de 3.500,00 € (três mil e quinhentos euros), pela 

existência de 72 videiras, 15 esteios, arames e mão-de-obra e da execução das contrapartidas 

constantes do ponto 5 da Proposta apresentada pelo Vice-Presidente da Câmara e datada de 22 de 

Fevereiro de 2012. .............................................................................................................................  

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

PONTO 4 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA APRESENTADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA - 
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PROTOCOLO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE OLIVEIRA 

DO BAIRRO E A UNIÃO DESPORTIVA CULTURAL E RECREATIVA DO SILVEIRO. .................................  

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

celebrar entre o Município de Oliveira do Bairro e a União Desportiva Cultural e Recreativa do 

Silveiro, com vista à atribuição de uma comparticipação financeira no valor de 3.250,00 € (três mil 

duzentos e cinquenta euros), para apoio financeiro à realização da estreia nacional da peça de 

teatro “Pijama para 6”e aprovação das despesas inerentes a toda a logística, num valor previsível 

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

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

PONTO 5 – PROCESSO DE OBRAS N.º 1603G/92 DE MANUEL ANTÓNIO MANDATO E MANUEL 

BOLA FERNANDES - ALTERAÇÃO AO LOTE N.º 1 DO ALVARÁ DE LOTEAMENTO 2/93, OBRA SITA 

NA CHOUSA, FREGUESIA DA PALHAÇA. ..........................................................................................  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Vereador Carlos Ferreira a fim de introduzir o 

assunto. .............................................................................................................................................. . 

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

1.º - Aprovar a alteração ao lote n.º1 do Alvará de Loteamento 2/93 e respetivo licenciamento; ......  

2.º - Fixar a liquidação de taxas no valor total de 411,27 € (quatrocentos e onze euros e vinte e sete 

cêntimos). .........................................................................................................................................  

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

PONTO 6 – PROCESSO DE OBRAS N.º 1875G/02 DE SUDASCONSTROI – CONSTRUÇÃO CIVIL, 

LDA., REFERENTE A OBRA SITA NA RUA FONTE DO LUGAR, FREGUESIA DE OIÃ – RECEÇÃO 

PROVISÓRIA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO. ...................................................................................  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Vereador Carlos Ferreira a fim de introduzir o 

assunto. .............................................................................................................................................. . 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade proceder à Receção Provisória das 

Obras de Urbanização, nos termos propostos no Auto de Vistoria de 20/02/2012. ............................  

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

PONTO 7 – REVISÃO DE PREÇOS APRESENTADA PELA FIRMA VIDAL PEREIRA & GOMES, LDA., 

REFERENTE À EMPREITADA “CONSTRUÇÃO DA FEIRA DA PALHAÇA – 1.ª FASE”. ..........................  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Presidente da Câmara a fim de introduzir o 

assunto. ..............................................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a Revisão de Preços da 
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Empreitada de “Construção da Feira da Palhaça – 1.ª Fase”, adjudicado à firma Vidal Pereira & 

Gomes, Lda., no valor de 66,42 € (sessenta e seis euros e quarenta e dois cêntimos) acrescido de 

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

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

PONTO 8 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE OBRAS MUNICIPAIS – AFERIÇÃO DA 

CONTA FINAL DEFINITIVA DA EMPREITADA “CONSTRUÇÃO DA FEIRA DA PALHAÇA – 1.ª FASE”. .  

EMPRESA ADJUDICATÁRIA: .............................................................. VIDAL PEREIRA & GOMES, LDA. 

VALOR DA ADJUDICAÇÃO:  ............................................................................ 1.324.994,92 € + IVA 

TRABALHOS A MAIS A PREÇOS CONTRATUAIS: ................................................. 123.110,19 € + IVA 

TRABALHOS A MAIS A PREÇOS ACORDADOS:..................................................... 71.949,64 € + IVA 

TRABALHOS A MENOS:  ..................................................................................... 259.715,84 € + IVA 

REVISÃO DE PREÇOS:  .......................................................................................... 21.234,59 € + IVA 

CUSTO FINAL DA OBRA:  ................................................................................. 1.281.573,50 € + IVA 

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Presidente da Câmara a fim de introduzir o 

assunto. ..............................................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a conta final definitiva da 

empreitada “Construção da Feira da Palhaça – 1.ª Fase”. .................................................................  

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

PONTO 9 – E-MAIL DA ACIB – ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DA BAIRRADA, A 

SOLICITAR A DISPONIBILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DO “ESPAÇO INOVAÇÃO” NO DIA 20 DE 

MARÇO DE 2012 PARA EFEITOS DE REALIZAÇÃO DE UM SEMINÁRIO. ............................................  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Presidente da Câmara a fim de introduzir o 

assunto. ..............................................................................................................................................  

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 20 

de Março de 2012, para efeitos de realização de um seminário. ........................................................  

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

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

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria referente ao dia 22 

Fevereiro do ano de 2012, o qual acusa os seguintes dados e valores: ..............................................  

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS:  ............................................................ 2.417.281 Euros e 77 Cêntimos 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS:  ...................................................... 947.435 Euros e 15 Cêntimos 
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TOTAL DAS DISPONIBILIDADES:  ....................................................... 3.364.716 Euros e 92 Cêntimos 

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

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

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO: Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o 

seguinte cidadão: .............................................................................................................................  

FERNANDO HENRIQUES, Presidente da Assembleia de Freguesia de Oliveira do Bairro, questionou 

se a Rua N. S. da Saúde, que vai da N. S das Candeias até à Capela se está contemplada na 

empreitada de requalificação e que a Rua Padre Acúrcio necessita de ser reparada, pois neste 

momento causa transtorno ao trânsito. .............................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA, informou que a Rua N. S. da Saúde faz parte desta empreitada e 

relativamente à Rua Padre Acúrcio, os serviços da Câmara em breve vão tomar conta do assunto. ...  

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

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

APROVAÇÃO DA ATA: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, nos termos do n.º 1 e do 

n.º 2 do art.º 92.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 

5-A/2002, de 11 de Janeiro, aprovar a presente Ata. .........................................................................  

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

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

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Câmara Municipal declarou encerrada a reunião, eram 

dezassete horas e cinco minutos, da qual se lavrou a presente Ata, que depois de lida e aprovada 

vai ser assinada por todos os presentes acima referidos e por mim, Paulo Jorge Figueiredo Martins, 

Secretário do Vice-Presidente da Câmara, que a redigi. .....................................................................  

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

 

 

______________________________________ 

MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA 

 

 

 

_______________________________________ 

JOAQUIM MANUEL SANTOS ALVES DE JESUS 

 

 



 

 
 
 

   

         14|14 

 

 

_______________________________ 

LAURA SOFIA AIRES FERREIRA PIRES 

 

 

 

________________________________ 

CARLOS MANUEL FERREIRA FERREIRA 

 

 

 

____________________ 

JORGE FERREIRA PATO 

 

 

 

_________________________ 

HENRIQUE SANTIAGO TOMÁS 

 

 

 

________________________________ 

PAULO JORGE FIGUEIREDO MARTINS 

 

 

 


