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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PRIVADA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO, REALIZADA NO DIA 13 DE 

SETEMBRO DE 2012.  ...................................  

 

Aos treze dias do mês de setembro 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, Jorge Diogo Cardoso 

Mendonça, Lília Ana da Cruz Oliveira Martins Águas 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. .......  

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

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

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

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

O Vereador Jorge Mendonça referiu que podem ocorrer erros em obras municipais, sendo que, na 
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obra da Alameda ainda se vai a tempo de se corrigir uma situação na entrada do lado norte a 

seguir ao quartel dos bombeiros e que está a impedir que o alinhamento se mantenha. ...................  

Deu nota da manifestação dos comerciantes, decorrente de um inquérito e cuja notícia foi 

publicada no Jornal da Bairrada e que se prende com a questão das obras da Alameda. ...................  

O Presidente da Câmara informou que a ACIB lhe deu nota dos resultados do inquérito que foi 

formulado. .........................................................................................................................................  

O Vereador Jorge Mendonça referiu que não foram somente inquiridos os comerciantes da 

Alameda. ...........................................................................................................................................  

Informou que a Dr.ª Conceição Mota lhe entregou um documento na qual consta uma planta que 

refere a questão da propriedade do lote que está a ser ocupado pelo Pingo Doce. ............................  

No que respeita a iluminação pública e dado que começa a anoitecer mais cedo, chamou a atenção 

para o facto de a iluminação ligar ainda à hora de verão. ..................................................................  

Recordou que as aulas se iniciam amanhã e os acessos à ESOB ainda não estão concluídos. .............  

Questionou sobre os dois Led’s que foram adquiridos, onde é que os mesmos serão instalados. .......  

Questionou ainda se poderá utilizar a garagem do Município dado desconhecer os critérios de 

utilização e se a mesma não estará a ser utilizada para depósito de viaturas. .....................................  

O Vereador Henrique Tomás, deu nota que a Dr.ª Conceição Mota lhe entregou igualmente a 

documentação mencionada pelo Vereador Jorge Mendonça, solicitando o respetivo esclarecimento.  

Referiu que enquanto Vereador tem sido sistematicamente questionado a razão pela qual o caudal 

da Fonte da Seara está muito diminuído, considerando que este seria o momento ideal para levar a 

efeito uma intervenção no local, uma vez que o inverno torna tal medida impossível. .......................  

Tendo em atenção o facto de ter sido mencionado na última reunião de Câmara que se iria 

repensar a construção de novas passadeiras elevadas, chamou à atenção para um arruamento na 

Silveira em que tal se torna imprescindível. ........................................................................................  

Em relação ao estacionamento na Silveira, referiu que a sua zona central não possui quase 

nenhuma possibilidade de estacionar as viaturas automóveis. ............................................................  

Referiu que se continua a degradar uma habitação na Rua do Canto na Silveira, pelo que, se deve 

resolver a questão definitivamente e o mesmo sucede com outras habitações no Concelho. .............  

Em relação à Alameda informou que os comerciantes solicitaram uma reunião com o PS, tendo sido 

abordada a problemática da forma como as obras estão a decorrer e nessa mesma reunião, 

levantou-se a hipótese de haver uma diminuição nos impostos que são pagos por aqueles 

comerciantes para que os prejuízos possam ser atenuados. ...............................................................  
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O Presidente da Câmara referiu que desde a primeira reunião havida com os comerciantes que 

confinam com a Alameda, o Executivo se mostrou disponível para levar a efeito algum tipo de 

medidas que atenuassem os inconvenientes causados com a obra, tendo recordado que a proposta 

de cobrança de Derrama foi diminuída, tal como sucedeu com o IMI, os quais serão discutidos na 

próxima sessão da Assembleia Municipal. ..........................................................................................  

Informou que o primeiro troço de iluminação pública já foi ontem ligado, estando os antigos postes 

a ser retirados, pelo que, as situações estão a ser resolvidas. .............................................................  

Sobre a questão do estacionamento na Silveira, informou haver situações negociadas em diferentes 

pontos do concelho e as obras irão ser levadas a efeito e oportunamente também na Silveira haverá 

uma solução para a questão colocada. ..............................................................................................  

No que respeita às passadeiras elevadas, recordou que a grande necessidade havida foi atenuada, 

estando a ser avaliados os prós e os contras de tal implementação. ...................................................  

No que respeita à Fonte da Seara, informou que os Técnicos já detetaram o foco do problema e 

muito brevemente a situação será resolvida. ......................................................................................  

No que respeita ao documento entregue pela Dr.ª Conceição Mota relembrou que disse à mesma 

na última Reunião de Câmara, que a Autarquia para execução da rotunda e da Zona de Lazer VI da 

Alameda, que o Município era proprietário de um remanescente de uma parcela no local, 

relembrando que está a decorrer uma ação em Tribunal e estão a ser dados passos significativos 

para que tudo fique esclarecido, os quais contudo, não impedem o prosseguimento das obras da 

Alameda. ...........................................................................................................................................  

Sobre o Parque de Estacionamento do Município referiu desconhecer a situação, lamentando que a 

situação não lhe tenha sido transmitida, sendo que, habitualmente o estacionamento se encontra 

totalmente preenchido, se houver lugares vagos não haverá qualquer inconveniente em que os 

Vereadores ali estacionem. ................................................................................................................  

No que respeita aos Led’s recordou que foram instalados dois em regime de aluguer, e após ter 

terminado aquele prazo, entendeu-se adquirir os mesmos. ...............................................................  

Em relação à ESOB informou que as obras da Alameda estão a ser ultimadas naquele local, o 

mesmo se passando com a entrada pelas traseiras daquela Escola. ....................................................  

Em relação à iluminação pública, recordou que os candeeiros estão equipados com relógios 

astronómicos, pelo que o horário será lentamente ajustado, o que representa uma poupança 

significativa. .......................................................................................................................................  

No que respeita à via da Alameda junto às moradias referidas, informou que numa delas o muro já 
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recuou estando agendado para a presente Reunião o acordo a que se chegou com a outra 

moradia, relembrando que existe um passeio de 1,60 metros no local. .............................................  

O Vereador Jorge Mendonça ainda relativamente à questão do terreno, referiu haver uma planta 

que menciona a aquisição por parte do Município em 1982 e 1987 e cujo desenho apresentado, 

aparentemente passa por cima do local onde se encontra o Pingo Doce, sendo que, o que está em 

causa, é se o terreno abrange o lote do Pingo Doce ou se, pelo contrário abrange o lote mais ao 

lado, o que poderá estar a beneficiar ou a prejudicar o Município. ....................................................  

O Presidente da Câmara referiu ter sido solicitado aos serviços que reconstituíssem todos os passos 

que foram dados desde 1982 relativamente ao local em questão, persistindo ainda bastantes 

dúvidas, contudo, as mesmas irão ser solucionadas em devido tempo. ..............................................  

Referiu não entender como é que a Autarquia não registou o terreno com as respetivas áreas e que 

foi adquirido em 1982 e 1987. ..........................................................................................................  

O Vereador Carlos Ferreira informou haver dois Regulamentos que se encontram em discussão, 

sendo que, um deles elimina as taxas de renovação do horário de funcionamento e o aumento das 

isenções no Regulamento da Publicidade. ..........................................................................................  

Informou que o caudal da água no Parque da Seara reduziu tendo a situação sido detetada e 

brevemente será solucionada, com a interrupção do abastecimento pelo período de dois dias. .........  

Em relação à habitação degradada, informou que a mesma se encontra integrada numa 

empreitada. .......................................................................................................................................  

Informou que além da poupança em energia elétrica com a iluminação pública, também se está a 

proceder a alterações no que ao consumo de água em locais públicos diz respeito. ..........................  

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

PONTO 2 – PROPOSTA APRESENTADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA - REQUALIFICAÇÃO DA EN 

235 – NOVA ALAMEDA DA CIDADE - CEDÊNCIA GRATUITA DE PARCELA DE TERRENO COM 

70M2 DE ÁREA, DO PRÉDIO RÚSTICO ARTº 7611/OLIVEIRA DO BAIRRO, PARA INTEGRAR O 

DOMÍNIO PÚBLICO (PASSEIO E ESTACIONAMENTO); PERMUTA DE PARCELA DE TERRENO COM 

360M2 DE ÁREA, DO PRÉDIO RÚSTICO ARTº 7611/OLIVEIRA DO BAIRRO, PELO PRÉDIO ARTº 

URBANO PROVISÓRIO 4412/OLIVEIRA DO BAIRRO, A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO, LINO DA 

SILVA NEVES E MARIA TERESA DA SILVA PINTO, COM VISTA A INTEGRAR O ESPAÇO 

DENOMINADO DE “LAZER I”, PASSEIO E ESTACIONAMENTO; CONSTRUÇÃO DE MUROS DE 

VEDAÇÃO COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE REDE METÁLICA TIPO “BETAFENCE” E 

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PORTÃO E PAGAMENTO DE INDEMNIZAÇÃO DE DANOS 
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PATRIMONIAIS - ÁRVORES DE FRUTO E OUTRAS, NO VALOR DE 2.000,00 €. ...................................  

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

assunto, o Vice-Presidente da Câmara e o Vereador Jorge Mendonça. ...............................................  

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

1.º - Aceitar a cedência gratuita de uma parcela de terreno com 70m2 de área para integrar o 

domínio público – passeio e estacionamento, do prédio rústico artigo 7611/Oliveira do Bairro, 

propriedade de Lino da Silva Neves e Maria Teresa da Silva Pinto;......................................................  

2.º - Aprovar e autorizar a permuta, celebrando desde já, o contrato promessa para o efeito, com 

Lino da Silva Neves e Maria Teresa da Silva Pinto, que permitirá ao município, entrar na posse da 

mencionada parcela, nas condições exaradas nos pontos 4.2, 4.3 e 4.4 da Proposta apresentada 

pelo Presidente da Câmara, datada de 1 de setembro de 2012 e que aqui se dá por reproduzida 

para todos os efeitos; .........................................................................................................................  

3.º - Assumir a construção, zelando pela boa execução dos muros de vedação e das restantes 

contrapartidas, conforme exposto no ponto 5.1. da Proposta mencionada no ponto anterior. ..........  

4.º - Aprovar e autorizar o pagamento de indemnização por danos patrimoniais no valor de 

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

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

PONTO 3 – INFORMAÇÃO TÉCNICA – NOVA ALAMEDA DA CIDADE - APROVAÇÃO DE 

TRABALHOS A MAIS A PREÇOS CONTRATUAIS NO MONTANTE DE 108.768,16 €, TRABALHOS A 

MAIS A PREÇOS ACORDADOS NO MONTANTE DE 84.242,62 €, TRABALHOS A MENOS NO 

MONTANTE DE 61.185,26 € E APROVAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO. ........................................  

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 - Aprovar os Trabalhos a Mais a Preços Acordados, os Trabalhos a Mais a Preços Contratuais e 

Trabalhos a Menos na Empreitada de “Nova Alameda da Cidade” adjudicada à firma Vítor Almeida 

& Filhos, S.A., no montante de 84.242,62 € (oitenta e quatro mil duzentos e quarenta e dois euros 

e sessenta e dois cêntimos), 108.768,16 € (cento e oito mil setecentos e sessenta e oito euros e 

dezasseis cêntimos) e 61.185,26 € (sessenta e um mil cento e oitenta e cinco euros e vinte e seis 

cêntimos) respetivamente, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. ...................................................  

2.º - Aprovar a Minuta de Contrato, que aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os 

efeitos legais. .....................................................................................................................................  
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3.º - Aprovar as prorrogações de prazo implícitas aos dois adicionais de Trabalhos a Mais já 

contratualizados, num total de 15 dias, mais a prorrogação de prazo subjacente a este contrato de 

trabalhos, num total de 14 dias, perfazendo à data um total de 29 dias de prorrogação de prazo, 

de acordo com o n.º 3 do art.º 151 do D.L. n.º 59/99 de 2 de Março. ...............................................  

4.º - Aprovar as peças desenhadas no anexo à Informação Técnica, datada de 17/08/2012, 

resultantes das adaptações que vêm sendo elaborados no decorrer da obra. ....................................  

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

PONTO 4 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA APRESENTADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA – SEGUNDA 

AVALIAÇÃO DE PRÉDIOS URBANOS – SUBSTITUIÇÃO DO VOGAL DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 

INTEGRAR A COMISSÃO A QUE SE REFERE O ART.º 76.º DO CÓDIGO DO IMI. .................................  

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, nomear como vogal efetivo para 

integrar a Comissão de Avaliação que procederá às segundas avaliações de prédios urbanos a 

Técnica Superior, Dr.ª Isabel Simões e como vogal suplente a Técnica Superior, Dr.ª Joana Almeida. 

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

PONTO 5 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE OBRAS MUNICIPAIS – CONSTRUÇÃO DA 

ESCOLA DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DE BUSTOS – 

APROVAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO. .................................................................................  

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 94 dias; ............................................  

2.º - Aprovar o novo Programa de Trabalhos e Cronograma Financeiro.  ..........................................  

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

PONTO 6 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE OBRAS MUNICIPAIS – CONSTRUÇÃO DA 

ESCOLA DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DE VILA VERDE – 

APROVAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO. .................................................................................  

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:  ..................................  
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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 Vila Verde” por 88 dias; .......................................  

2.º - Aprovar o novo Programa de Trabalhos e Cronograma Financeiro.  ..........................................  

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

PONTO 7 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE PLANEAMENTO, ESTUDOS E PROJETOS – 

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

OIÃ NASCENTE – APROVAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO. .....................................................  

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 legal do prazo para execução da obra “Construção da Escola do 1.º 

Ciclo do Ensino Básico e Educação Pré-Escolar de Oiã Nascente” por 124 dias; ................................  

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

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

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

CONTA FINAL DA EMPREITADA “REABILITAÇÃO DA RUA DO DEPÓSITO DE ÁGUA EM BUSTOS”. ..  

EMPRESA ADJUDICATÁRIA: .............................................................. VÍTOR ALMEIDA & FILHOS, S.A. 

VALOR DE ADJUDICAÇÃO:  ................................................................................ 387.595,91 € + IVA 

TRABALHOS A MAIS A PREÇOS CONTRATUAIS: ..................................................... 4.009,16 € + IVA 

TRABALHOS A MAIS A PREÇOS ACORDADOS:....................................................... 8.642,40 € + IVA 

TOTAL DE TRABALHOS A MAIS: ........................................................................... 12.651,56 € + IVA 

TRABALHOS A MENOS: ...................................................................................... 112.485,31 € + IVA 

CUSTO DE REVISÕES DE PREÇOS:  ........................................................................ 15.720,52 € + IVA 

CUSTO FINAL DA OBRA:  .................................................................................... 303.482,68 € + IVA 

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

assunto, o Vice-Presidente da Câmara e o Vereador Jorge Mendonça. ...............................................  

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

empreitada “Reabilitação da Rua do Depósito de Água em Bustos”. ................................................  

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

PONTO 9 – PROTOCOLO DE REPARTIÇÃO DE RESPONSABILIDADES, ENCARGOS E RESPETIVA 

COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA ENTRE A “ÁGUAS DA REGIÃO DE AVEIRO, S.A.” E O MUNICÍPIO 

DE OLIVEIRA DO BAIRRO NA EMPREITADA “SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE 
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ÁGUA NA RUA DA ESCOLA C+S”. ....................................................................................................  

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 de 

Cooperação, a celebrar entre a “Águas da Região de Aveiro, S.A.” e o Município de Oliveira do 

Bairro, com vista à definição de responsabilidades, encargos e respetiva comparticipação financeira 

na empreitada de “Substituição da Rede de Abastecimento de Água na Rua da Escola C+S”. ..........  

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

 

A D I T A M E N T O 

 

PONTO 1 – E-MAIL DA ACIB A SOLICITAR A CEDÊNCIA DO AUDITÓRIO DO ESPAÇO INOVAÇÃO 

PARA OS DIAS 13 E 20 DE SETEMBRO, PARA REALIZAÇÃO DE “AÇÃO SOBRE SEGURANÇA E 

SAÚDE NO TRABALHO EM ESPAÇOS CONFINADOS” E “SESSÃO SOBRE ESCRITÓRIO ECOLÓGICO” 

– RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA DATADO DE 12/09/2012. .......  

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

Código do Procedimento Administrativo, não participou na votação do presente assunto da Ordem 

de Trabalhos, declaração de impedimento aquela que foi aceite pelo Presidente da Câmara. ............  

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 Vice-

Presidente da Câmara datado de 12 de setembro de 2012. ...............................................................  

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

PONTO 2 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE OBRAS MUNICIPAIS – “REQUALIFICAÇÃO 

DA EN 235 – NOVA ALAMEDA DA CIDADE – CEDÊNCIAS 20.ª FASE”. .............................................  

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

assunto, o Presidente da Câmara e o Vereador Jorge Mendonça. .......................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar o Mapa de Cedências – 

20.ª Fase, bem como as respetivas contrapartidas; .............................................................................  

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

PONTO 3 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE OBRAS MUNICIPAIS – APROVAÇÃO DA 

CONTA FINAL DA EMPREITADA “CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO, BIBLIOTECA E JUNTA DE 
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FREGUESIA DE OIÃ”. ........................................................................................................................  

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

VALOR DE ADJUDICAÇÃO:  ............................................................................. 1.827.036,84 € + IVA 

TRABALHOS EXECUTADOS NO CONTRATO DA EMPREITADA: ........................ 1.465.542,39 € + IVA 

TOTAL DE TRABALHOS A MAIS EXECUTADOS: .................................................. 400.488,70 € + IVA 

REVISÃO DE PREÇOS:  .......................................................................................... 68.173,66 € + IVA 

CUSTO FINAL DA OBRA:  ................................................................................. 1.934.204,75 € + 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 da 

empreitada “Construção de Auditório, Biblioteca e Junta de Freguesia de Oiã”. ..............................  

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

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

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria referente ao dia 12 

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

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS:  ............................................................ 2.109.933 Euros e 00 Cêntimos 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS:  ................................................... 1.007.949 Euros e 41 Cêntimos 

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES:  ....................................................... 3.117.882 Euros e 41 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 

dezasseis horas e cinquenta 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 
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_______________________________________ 

JOAQUIM MANUEL SANTOS ALVES DE JESUS 

 

 

 

_______________________________ 

LAURA SOFIA AIRES FERREIRA PIRES 

 

 

 

________________________________ 

CARLOS MANUEL FERREIRA FERREIRA 

 

 

 

_________________________________ 

JORGE DIOGO CARDOSO MENDONÇA 

 

 

 

_________________________________________ 

LÍLIA ANA DA CRUZ OLIVEIRA MARTINS ÁGUAS 

 

 

 

_________________________ 

HENRIQUE SANTIAGO TOMÁS 

 

 

 

_____________________________ 

JOSÉ MIGUEL CARDOSO DUARTE 


