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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PRIVADA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO, REALIZADA NO DIA 14 DE JUNHO 

DE 2012.  ......................................................  

 

Aos catorze dias do mês de Junho 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 dos Vereadores, Laura Sofia Aires Ferreira Pires, Carlos Manuel Ferreira Ferreira, Jorge 

Diogo Cardoso Mendonça e Henrique Santiago Tomás, a reunião ordinária privada 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 estiveram presentes o Vice-Presidente da Câmara Joaquim Manuel Santos Alves de Jesus, e a 

Vereadora Lília Ana da Cruz Oliveira Martins Águas, tendo os mesmos 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.  .........................................................................................................................................  

Estiveram presentes em substituição, Amilcar António Eusébio Mota e Jorge Ferreira Pato, 

respetivamente. ..................................................................................................................................  

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

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 unanimidade, 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 Carlos 

Ferreira, Amílcar Mota, Jorge Mendonça, Jorge Pato e Henrique Tomás. ..........................................  

O Vereador Amílcar Mota, congratulou o Executivo Municipal pelo desenrolar do Viva as 

Associações e pela Feira Medieval, que apesar do mau tempo, decorreu dentro das expetativas. .....  

No que respeita à nova Lei dos compromissos, questionou se esta colocará em causa a II.ª Fase da 

Feira da Palhaça. ...............................................................................................................................  

Questionou se já se tem conhecimento de transferência de verbas do Mais Centro para o 

COMPETE. ........................................................................................................................................  

Sobre a Reorganização Administrativa referiu ser sua opinião pessoal, que independentemente dos 

Partidos Políticos, os órgãos do Município devem pronunciar-se e não deixar que outros decidam, 

não devendo os intervenientes e os cidadãos fugir às suas responsabilidades. ..................................  

O Vereador Henrique Tomás alertou para o facto de haver uma rua a poente de Bustos, que liga 

Bustos à Zona Industrial, que se encontra em muito mau estado de conservação, urgindo a sua 

rápida beneficiação. ..........................................................................................................................  

Referiu haver uma casa praticamente demolida na Silveira, que se encontra cheia de silvas, 

questionando da possibilidade de a Autarquia proceder a uma limpeza do local. .............................  

Em relação à Estrada de Vila Verde em direção à Silveira referiu que a mesma se encontra em muito 

mau estado. ......................................................................................................................................  

Deu a conhecer haver uma zona junto à antiga Capela da Silveira que não foi calcetada, o que faz 

com que aquela zona ganhe muita erva, pelo que, deveria proceder-se à sua requalificação, tanto 

mais que é uma área muito pequena. ...............................................................................................  

No que respeita à limpeza de valetas, referiu que se deveria encontrar um processo que permitisse 

a destruição das ervas daninhas sem provocar outro tipo de danos. .................................................  

Abordou o facto de as bicas da Fonte da Seara estarem com menos caudal do que o habitual, 

decorrente de uma fuga de água, situação esta que deveria ser solucionada, tanto mais que são 

bastantes as pessoas que recorrem àquela fonte. .............................................................................  

O Vereador Jorge Mendonça reportando-se à questão dos inertes, relativamente à questão 

colocada pela Vereadora Lília Águas na última Reunião de Câmara, procurou saber se a resposta da 

CCDRC foi obtida depois da última Reunião de Câmara. Tendo em atenção que os terrenos são 

privados, questionou se o parecer solicitado foi feito no interesse do Município. ..............................  

Em relação à construção do novo edifício do Tribunal e não querendo colocar em causa o que foi 
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dito por um Membro do Governo ao Presidente da Câmara, informou que já em 2006 tinha sido 

prometido que se iria avançar com a construção do Tribunal, pelo que, analisou que não seria 

apenas com promessas que a construção do Tribunal irá avançar, pelo que, a Câmara Municipal 

deve continuar a insistir e a pressionar o Governo, para a construção do novo edifício do Tribunal. .  

Relativamente à Feira Medieval, embora não tendo estado presente, referiu que apesar do mau 

tempo as pessoas ficaram satisfeitas com o evento. ..........................................................................  

No que respeita à reorganização administrativa, referiu partilhar da opinião do Vereador Amilcar 

Mota, tanto mais que começa a haver a ideia de que os Municípios devem ficar sem emitir a sua 

opinião para que o Governo se sinta pressionado, o que, na sua opinião não deve suceder. É sua 

opinião que todos se devem envolver numa proposta de decisão. ....................................................  

Questionou se o Presidente da Câmara irá apresentar uma proposta ou se irá haver alguma reunião 

para debater esta questão, que tem bastante importância para o Município. ...................................  

Referiu ter observado a passagem da prova ABIMOTA, tendo contudo registado a presença de 

poucas pessoas a presenciar essa mesma passagem. ........................................................................  

O Presidente da Câmara agradeceu as palavras do Vereador Amílcar Mota sobre o “Viva as 

Associações” e a “Feira Medieval”, sendo certo que será difícil prever o mau tempo, como sucedeu 

com este último evento.....................................................................................................................  

Em relação à Lei dos Compromissos, informou ter havido um seminário organizado pela CIRA, 

sendo que muito ainda há para analisar, desde procedimentos a software adequado, contudo, 

informou que a mesma não está a condicionar qualquer decisão da Câmara Municipal, havendo 

um esforço para que o valor base do concurso da 2.ª Fase da Feira da Palhaça baixasse mais um 

pouco, pelo que se está a rever o mesmo. ........................................................................................  

Em relação à questão do Mais Centro, disse que é conhecido que o Governo colocou em marcha a 

“operação limpeza” daquele plano regional, sendo que o mesmo tem cabimento para todos os 

compromissos assumidos, o que não se passa relativamente a planos em outras zonas do país. ......  

Informou ter percorrido todas as ruas que foram intervencionadas em Bustos, no sentido de tentar 

acelerar a intervenção e minimizar ao mesmo tempo os custos, tendo a oportunidade de passar na 

rua mencionada e que iria ver o que se podia fazer. .........................................................................  

Em relação à habitação, solicitou ao Vereador Carlos Ferreira que tomasse nota da questão. ...........  

No que respeita ao espaço que falta calcetar junto à Capela Velha da Silveira, disse ter tomado nota 

do facto e que irá analisar o mesmo. ................................................................................................  

No que respeita à Fonte da Seara, relembrou que aquele parque é partilhado pelas Freguesias de 

Oiã e Oliveira do Bairro, contudo irá procurar inteirar-se do assunto. ................................................  
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Em relação à questão dos Barreiros, relembrou ter sido dada a resposta à questão formulada pela 

Vereadora no decurso da Reunião de Câmara e que no que diz respeito à Assembleia Municipal, a 

questão formulada foi outra e daí ter informado mais na Assembleia Municipal do que relatou no 

decurso da Reunião de Câmara. .......................................................................................................  

Mais disse que a resposta já foi obtida pela Câmara Municipal, sendo que a Autarquia pretende 

encontrar uma solução para o problema existente e na salvaguarda do interesse público, apesar de 

reconhecer que o espaço em causa é privado e com licenciamentos ativos de exploração emitidos 

pelo Ministério da Economia. ............................................................................................................  

No que respeita à construção do Tribunal, referiu que irá persistir na pretensão do Município, sendo 

que, desde 2006 houve já alguns desenvolvimentos, há projetos, foi aberto concurso e neste 

momento, segundo a última informação que lhe foi dada, foi de que o Processo se encontrava para 

visto do Tribunal de Contas. .............................................................................................................  

Informou ainda haver uma contraproposta relativamente ao valor da renda que foi aprovada em 

Reunião do Executivo Municipal no que respeita ao edifício da “Casa Verde”, no sentido do não 

pagamento de renda até ao ano de 2015, ano em que já estaria construído o novo edifício do 

Tribunal. ...........................................................................................................................................  

Relembrou que o Grande Prémio ABIMOTA se encontrava há já alguns anos em decadência, sendo 

certo que não tem a visibilidade de uma Volta a Portugal, apesar de a CIRA comparticipar o 

mesmo, tendo a CIRA optado por dar mais notoriedade à Cidade de Aveiro e à Ria de Aveiro e 

abrir a mesma ao Estrangeiro, com diferente divulgação e daí que a prova se tenha iniciado em 

Salamanca, Espanha e na última etapa tenha percorrido a região da Bairrada. .................................  

Em relação à questão da Reorganização Administrativa referiu que em breve irá haver algumas 

iniciativas por parte dos órgãos eleitos e do qual irão surgir posições, sendo certo que todos serão 

convidados a participar em algumas reuniões, das quais advirão ações subsequentes.......................  

O Vereador Henrique Tomás referiu não estar perfeitamente de acordo com os comentários do 

Vereador Amílcar Mota, dado ser muito crítico em relação a esta legislação, e que, muito 

provavelmente até ao fim de Agosto poderá haver alteração à Lei. ..................................................  

O Presidente da Câmara relembrou que a Assembleia de Freguesia da Mamarrosa tomou uma 

deliberação de se manter como Freguesia. ........................................................................................  

O Vereador Amílcar Mota relembrou que os eleitos locais cumprem a Lei, relembrando que 

compete à Assembleia Municipal pronunciar-se, podendo esta contrariar os pareceres das 

Assembleias de Freguesia. .................................................................................................................  

O Vereador Carlos Ferreira, relativamente à questão dos inertes, disse que teve de se equacionar as 
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soluções para o problema dos barreiros, cuja designação correta é pedreiras a céu aberto, sendo 

que o pedido da Autarquia, apenas teve por base procurar saber da viabilidade legal da solução 

indicada de enchimento da pedreira com inertes. .............................................................................  

Referiu que os Vereadores do CDS-PP deveriam transmitir a sua opinião relativamente a este 

problema que já tem cerca de 25 anos, sendo importante saber se estavam ou não de acordo com 

as ideias preconizadas. ......................................................................................................................  

O Presidente da Câmara relembrou que o Presidente da Chão Verde, associação Ambientalista já 

há alguns anos preconizava esta solução para aquele local, estando neste momento, a Autarquia a 

dar passos concretos para solucionar o problema. Aproveitou para questionar os Vereadores da 

Oposição, sobre a sua opinião relativamente à solução equacionada pela Câmara Municipal. ..........  

O Vereador Henrique Tomás disse não ter muitos conhecimentos relativamente ao assunto, 

contudo, tendo em atenção que são consultados os organismos da área, entende ser correta a 

posição assumida pela Autarquia e se se entenderem que não há inconvenientes na acumulação de 

inertes para recuperar aqueles espaços, entende ser plausível e viável a posição da Autarquia. ........  

O Vereador Jorge Pato referiu que dado não ter estado presente na Reunião de Câmara, 

considerou que um processo destes, que não se dá conhecimento a ninguém, nem sequer aos 

Vereadores da Autarquia, pode não ser alarmista mas é estranho, sendo certo que se fosse um 

processo público não teria causado tanta celeuma. ..........................................................................  

O Presidente da Câmara informou que o procedimento foi feito de forma conhecida e pública, em 

ordem ao cumprimento de um programa político, dado que apenas se formalizou uma questão, 

não lhe parecendo pertinente que a formulação de uma simples questão seja presente à Reunião 

do Executivo Municipal. ....................................................................................................................  

O Vereador Jorge Pato disse que no mínimo deveria ser dado conhecimento ao Presidente da Junta 

de Freguesia......................................................................................................................................  

Disse ainda que não iria comentar um processo que não conhece. ...................................................  

O Presidente da Câmara referiu que a questão que colocou, dada a presença de uma pedreira a 

céu aberto, era se concordavam que aquelas pedreiras possam ser reabilitadas com a deposição de 

inertes. ..............................................................................................................................................  

O Vereador Jorge Pato, disse que sem um parecer técnico não pode formular uma opinião. 

Relembrou ter sido tema de campanha eleitoral esta questão, tendo o CDS-PP criticado o facto de 

não se ter feito nada. Referiu concordar que se solucione o problema, contudo tem de se 

equacionar a melhor solução. ...........................................................................................................  

O Vereador Amílcar Mota, referiu que o depósito de inertes cerâmicos era apontado aquando do 
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Projeto Ecovalor. ...............................................................................................................................  

O Vereador Jorge Pato referiu que desconhece qualquer processo, ou alternativas que possam ser 

mais viáveis. ......................................................................................................................................  

O Vereador Jorge Mendonça referiu que a dificuldade em tomar uma posição deve-se ao facto de a 

questão ter sido levantada em Reunião de Câmara que os Vereadores desconheciam, pelo que na 

sua opinião a situação tem de ser resolvida, seja com aquela ou com qualquer outra solução que 

seja a mais adequada. .......................................................................................................................  

O Presidente da Câmara relembrou que o local é privado, pelo que todas as possibilidades estão em 

aberto, tendo somente questionado se existe ou não concordância que uma das soluções possa ser 

o depósito de inertes. .......................................................................................................................  

O Vereador Jorge Mendonça referiu que a solução tem de ser resolvida com a melhor solução 

possível. ............................................................................................................................................  

O Presidente da Câmara disse que a Autarquia ao fazer este pedido, procura uma via para 

solucionar este problema. .................................................................................................................  

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

PONTO 2 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA DO VEREADOR DO PELOURO – PROJETO DE REGULAMENTO 

DOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO. .............................................................................................................................................  

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

assunto, o Presidente da Câmara e os Vereadores Jorge Mendonça e Henrique Tomás. .....................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por maioria com o voto contra dos Vereadores Jorge 

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

1.º - Aprovar a proposta de projeto de Regulamento dos Horários de Funcionamento dos 

Estabelecimentos do Município de Oliveira do Bairro, ao abrigo das disposições combinadas 

previstas, respetivamente, no art.º 241º da Constituição da República Portuguesa, no art.º 4º do 

Decreto-Lei n.º 48/96, de 15 de Maio e ulteriores alterações e na alínea a) do n° 7 do artigo 64º da 

Lei 169/99, de 18 de Setembro, na redação dada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, nos precisos 

termos do documento apresentado em anexo à Informação/Proposta do Vereador do Pelouro, 

datada de 5 de Junho de 2012. .........................................................................................................  

2.º - Alcançado tal desiderato, deverá o dito Projeto de Regulamento ser submetido a audiência dos 

interessados e, concomitantemente, a um período de discussão pública, durante o prazo de 30 dias 

úteis, garantindo-se a sua adequada divulgação através de edital, no site oficial desta Autarquia e 

no Diário da República. .....................................................................................................................  
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3.º - Se após o decurso do período de audiência dos interessados e discussão pública, não tiver 

havido dedução de sugestões por parte dos interessados, considerar-se-á o documento 

definitivamente aprovado, promovendo-se a sua publicação nos termos legais. ...............................  

4.º - Registando-se sugestões por parte dos interessados, devem as mesmas ser postas à 

consideração e análise da câmara municipal com vista ao seu eventual acolhimento. .......................  

5.º - Uma vez aprovado o regulamento, dever-se-á promover a sua publicação nos termos legais. ...  

Pelo Vereador Jorge Mendonça foi apresentada uma declaração de voto que fica apensa a esta Ata, 

dela fazendo parte integrante nos termos legais. ..............................................................................  

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

PONTO 3 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE 2.º GRAU DE OBRAS MUNICIPAIS – 

NOVA ALAMEDA DA CIDADE – APROVAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DA 

EMPREITADA. ....................................................................................................................................  

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 o seguinte:  ..................................  

1.º - Autorizar a prorrogação legal do prazo para execução da obra “Nova Alameda da Cidade” até 

ao dia 31/01/2013; ...........................................................................................................................  

2.º - Aprovar o novo Plano de Trabalhos, Plano de Pagamentos, Cronograma Financeiro, Plano de 

Mão de Obra e Plano de Equipamentos.  ..........................................................................................  

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

PONTO 4 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE 2.º GRAU DE OBRAS MUNICIPAIS – 

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

BUSTOS” - APROVAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DA EMPREITADA. .............  

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 o seguinte:  ..................................  

1.º - Autorizar a prorrogação legal do prazo para execução da obra “Construção da Escola do 1.º 

Ciclo do Ensino Básico e Educação Pré-Escolar de Bustos” por 137 (cento e trinta e sete) dias; ........  

2.º - Aprovar o novo Plano de Trabalhos e o respetivo Cronograma Financeiro.  ..............................  

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

PONTO 5 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO – 

REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DA ZONA NORTE DE OLIVEIRA DO BAIRRO – 

REFORMULAÇÃO DO SISTEMA ELEVATÓRIO DA EE1 – APROVAÇÃO DO PROJETO – RATIFICAÇÃO 
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DO DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DATADO DE 01/06/2012. .........................................  

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 1 de Junho de 2012. .......................................................................................  

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

PONTO 6 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO SECRETÁRIO DO VICE-PRESIDENTE – DESFILE DE 

MARCHAS POPULARES – ATRIBUIÇÃO DE APOIO À CASA DO POVO DA MAMARROSA NO 

MONTANTE DE 1.500,00 €. ..............................................................................................................  

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir um apoio à Casa do Povo 

da Mamarrosa, presente no desfile das Marchas Populares/2012, nos exatos termos exarados na 

Informação prestada pelo Secretário do Vice-Presidente da Câmara, datada de 8 de Junho de 2012.  

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

PONTO 7 – PROCESSO DE OBRAS N.º 161G/04 DE VITOR MOTA & PAULO, LDA., REFERENTE A 

OBRA SITA NA RUA DO RALI - CILHAS, FREGUESIA DE OIÃ – RECEÇÃO DEFINITIVA DAS OBRAS DE 

URBANIZAÇÃO. ................................................................................................................................  

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

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

DELIBERAÇÃO: Face ao exarado no Auto de Vistoria de 21/05/2012, a Câmara Municipal deliberou 

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

Loteamento n.º 15/04 e libertar a Garantia Bancária. .........................................................................  

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

PONTO 8 – DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA – SUBSTITUIÇÃO DO DIRETOR DE 

FISCALIZAÇÃO E DO COORDENADOR DE SEGURANÇA NA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DA 

CASA DA CULTURA DR. ALÍPIO SOL” – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO PRESIDENTE DA 

CÂMARA DATADO DE 2/05/2012. ....................................................................................................  

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, ratificar o despacho do Presidente 

da Câmara datado de 2 de Maio de 2012. ........................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  
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PONTO 9 – DESPACHO N.º 7/2012 DO PRESIDENTE DA CÂMARA – SUBSTITUIÇÃO DO 

COORDENADOR DE SEGURANÇA NA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO 1.º CICLO 

E PRÉ-ESCOLAR DE OIÃ POENTE” – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA 

DATADO DE 13/03/2012. ..................................................................................................................  

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

da Câmara datado de 13 de Março de 2012. ....................................................................................  

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

Durante a votação do presente ponto, o Vereador Jorge Mendonça não participou na votação, 

tendo abandonado a reunião, não tendo tomado parte na discussão e votação dos pontos 

seguintes da presente Ordem de Trabalhos.......................................................................................  

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

PONTO 10 – DESPACHO N.º 8/2012 DO PRESIDENTE DA CÂMARA – SUBSTITUIÇÃO DO 

COORDENADOR DE SEGURANÇA NA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO 1.º CICLO 

E PRÉ-ESCOLAR DE OIÃ NASCENTE” – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO PRESIDENTE DA 

CÂMARA DATADO DE 13/03/2012. ..................................................................................................  

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

da Câmara datado de 13 de Março de 2012. ....................................................................................  

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

PONTO 11 – DESPACHO N.º 9/2012 DO PRESIDENTE DA CÂMARA – SUBSTITUIÇÃO DO 

COORDENADOR DE SEGURANÇA NA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO 1.º CICLO 

E PRÉ-ESCOLAR DE BUSTOS” – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA 

DATADO DE 13/03/2012. ..................................................................................................................  

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

da Câmara datado de 13 de Março de 2012. ....................................................................................  

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

PONTO 12 – DESPACHO N.º 10/2012 DO PRESIDENTE DA CÂMARA – SUBSTITUIÇÃO DO 

COORDENADOR DE SEGURANÇA NA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO 1.º CICLO 

E PRÉ-ESCOLAR DE VILA VERDE” – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA 

DATADO DE 13/03/2012. ..................................................................................................................  

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

da Câmara datado de 13 de Março de 2012. ....................................................................................  

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

PONTO 13 – DESPACHO N.º 11/2012 DO PRESIDENTE DA CÂMARA – SUBSTITUIÇÃO DO 
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COORDENADOR DE SEGURANÇA NA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DA NOVA ALAMEDA DA 

CIDADE” – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DATADO DE 13/03/2012 . . 

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

da Câmara datado de 13 de Março de 2012. ....................................................................................  

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

PONTO 14 – DESPACHO N.º 12/2012 DO PRESIDENTE DA CÂMARA – SUBSTITUIÇÃO DO DIRETOR 

DE FISCALIZAÇÃO NA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO 1.º CICLO E PRÉ-

ESCOLAR DE OIÃ POENTE” – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA 

DATADO DE 13/03/2012 ...................................................................................................................  

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

da Câmara datado de 13 de Março de 2012. ....................................................................................  

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

PONTO 15 – DESPACHO N.º 13/2012 DO PRESIDENTE DA CÂMARA – SUBSTITUIÇÃO DO DIRETOR 

DE FISCALIZAÇÃO NA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO 1.º CICLO E PRÉ-

ESCOLAR DE BUSTOS” – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DATADO DE 

13/03/2012. .......................................................................................................................................  

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

da Câmara datado de 13 de Março de 2012. ....................................................................................  

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

Neste momento abandonou a reunião, o Vereador Jorge Pato, não tendo tomado parte na 

discussão e votação dos pontos seguintes da presente Ordem de Trabalhos. ....................................  

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

PONTO 16 – DESPACHO N.º 14/2012 DO PRESIDENTE DA CÂMARA – SUBSTITUIÇÃO DO DIRETOR 

DE FISCALIZAÇÃO NA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO 1.º CICLO E PRÉ-

ESCOLAR DE VILA VERDE” – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA 

DATADO DE 13/03/2012. ..................................................................................................................  

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

da Câmara datado de 13 de Março de 2012. ....................................................................................  

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

PONTO 17 – DESPACHO N.º 19/2012 DO PRESIDENTE DA CÂMARA – SUBSTITUIÇÃO DO DIRETOR 

DE FISCALIZAÇÃO NA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO 1.º CICLO E PRÉ-

ESCOLAR DE VILA VERDE” – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA 

DATADO DE 01/06/2012. ..................................................................................................................  
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, ratificar o despacho do Presidente 

da Câmara datado de 1 de Junho de 2012. .......................................................................................  

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

PONTO 18 – DESPACHO N.º 20/2012 DO PRESIDENTE DA CÂMARA – SUBSTITUIÇÃO DO 

COORDENADOR DE SEGURANÇA NAS EMPREITADAS DE “CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO 1.º 

CICLO E PRÉ-ESCOLAR DE OIÃ POENTE”, “CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO 1.º CICLO E PRÉ-

ESCOLAR DE OIÃ NASCENTE”, “CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO 1.º CICLO E PRÉ-ESCOLAR DE 

BUSTOS” E “CONSTRUÇÃO DA NOVA ALAMEDA DA CIDADE – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO 

PRESIDENTE DA CÂMARA DATADO DE 01/06/2012. .........................................................................  

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

da Câmara datado de 1 de Junho de 2012. .......................................................................................  

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

PONTO 19 – DESPACHO N.º 21/2012 DO PRESIDENTE DA CÂMARA – SUBSTITUIÇÃO DO DIRETOR 

DE FISCALIZAÇÃO NA EMPREITADA DE “NOVA ALAMEDA DA CIDADE” E NOMEAÇÃO DO 

DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO NA EMPREITADA DE “NOVA ALAMEDA DA CIDADE: EXECUÇÃO 

FÍSICA DOS PROCESSOS DE CEDÊNCIA” RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO PRESIDENTE DA 

CÂMARA DATADO DE 01/06/2012. .................................................................................................  

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

da Câmara datado de 1 de Junho de 2012. .......................................................................................  

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

PONTO 20 – DESPACHO N.º 22/2012 DO PRESIDENTE DA CÂMARA – SUBSTITUIÇÃO DO DIRETOR 

DE FISCALIZAÇÃO NA EMPREITADA DE “ARRANJOS URBANÍSTICOS NAS FREGUESIAS DE 

PALHAÇA, TROVISCAL, MAMARROSA E OIÃ” RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO PRESIDENTE DA 

CÂMARA DATADO DE 01/06/2012. .................................................................................................  

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

da Câmara datado de 1 de Junho de 2012. .......................................................................................  

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

PONTO 21 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO – 

PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL E AS JUNTAS DE 

FREGUESIA – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DATADO DE 

08/06/2012. ......................................................................................................................................  

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

e o Vereador Henrique Tomás. ............................................................................................................  
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, ratificar o despacho do Presidente 

da Câmara datado de 8 de Junho de 2012. .......................................................................................  

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

 

A D I T A M E N T O 

 

PONTO 1 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE 3.º GRAU DE RECURSOS HUMANOS – 

ADJUDICAÇÃO DO “PROCEDIMENTO EM REGIME DE AJUSTE DIRETO PARA CESSÃO DE 

EXPLORAÇÃO DO RESTAURANTE DO “ESPAÇO INOVAÇÃO”, SITO NO PAVILHÃO DE 

EXPOSIÇÕES, VILA VERDE” – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA 

DATADO DE 12/06/2012. ..................................................................................................................  

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 8 de Junho de 2012. .......................................................................................  

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

PONTO 2 - PROCESSO DISCIPLINAR N.º 1/2012 – RELATÓRIO FINAL. ................................................  

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

e o Vereador Carlos Ferreira. ...............................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: Ponderado, apreciado e discutido o Relatório Final do Processo Disciplinar Nº 

1/2012, o Executivo Municipal, mediante escrutínio secreto realizado, deliberou por maioria com 2 

abstenções e 3 votos a favor, o seguinte: ...........................................................................................  

1.º - Acolher o sobredito Relatório Final, que aqui se dá por integralmente reproduzido para todos 

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

2.º - Em consequência, determinar o arquivamento do Processo Disciplinar. ......................................  

3.º - Determinar a notificação pessoal do arguido e do seu ilustre mandatário, do teor integral da 

presente deliberação e bem assim da Instrutora nomeada. ................................................................  

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

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

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria referente ao dia 13 

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

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS:  ............................................................ 2.351.416 Euros e 45 Cêntimos 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS:  ................................................... 1.003.217 Euros e 09 Cêntimos 
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TOTAL DAS DISPONIBILIDADES:  ....................................................... 3.354.633 Euros e 54 Cêntimos 

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

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

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 

dezoito 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, José Miguel Cardoso Duarte, 

Coordenador Técnico, que a redigi. ...................................................................................................  

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

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

 

______________________________________ 

MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA 

 

 

 

_______________________________ 

LAURA SOFIA AIRES FERREIRA PIRES 

 

 

 

________________________________ 

CARLOS MANUEL FERREIRA FERREIRA 

 

 

 

_______________________________ 

AMILCAR ANTÓNIO EUSÉBIO MOTA 

 

 

 

_________________________________ 

JORGE DIOGO CARDOSO MENDONÇA 
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____________________ 

JORGE FERREIRA PATO 

 

 

 

_________________________ 

HENRIQUE SANTIAGO TOMÁS 

 

 

 

_____________________________ 

JOSÉ MIGUEL CARDOSO DUARTE 

 


