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======== ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA 

DE AZEMEIS REALIZADA NO DIA 07 DE MAIO DE 2013: Aos sete dias do mês de Maio 

do ano dois mil e treze, nesta cidade de Oliveira de Azeméis e sala de reuniões, no edifício da 

Câmara Municipal (antigo liceu) sito à Rua António Alegria, n.º 184, reuniu ordinariamente, o 

Executivo Municipal, sob a Presidência do Senhor Dr. Hermínio José Sobral de Loureiro 

Gonçalves, Presidente do mesmo, encontrando-se presentes os seguintes Vereadores: Dr. 

Ricardo Jorge de Pinho Tavares, Dr. António Isidro Marques Figueiredo, Dr. Pedro João 

Alves de Carneiro Marques, Eng.º Joaquim Jorge Ferreira, Dra. Ana Maria de Jesus Silva e 

Hélder Martinho Valente Simões. ==================================== 

 

======== Secretariou a presente reunião, a Secretária do Executivo Maria Isabel dos Santos 

Miranda Bastos. =============================================== 

 

======== Depois de todos terem ocupado os seus lugares, o Senhor Presidente declarou 

aberta a reunião, eram 9h e 40m. ===================================== 

 

======== Não estiveram presentes na reunião os Vereadores Dra. Gracinda Rosa Moreira 

de Pinho Leal e Dr. Manuel Alberto Marques Dias Pereira, por motivos profissionais, faltas 

essas consideradas justificadas. ====================================== 

 

============== PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ================ 

 

======== Pelo Senhor Presidente foi dado início ao período de antes da ordem do dia, tendo 

o mesmo usado da palavra para dizer que estavam presentes na reunião o Chefe da Equipa 

Multidisciplinar Dr. José Figueiredo e o Chefe de Divisão de Contabilidade e Património Dr. 

Carlos Maia para apresentar o dossier relativo aos requerimentos apresentados pelo munícipe 

Alfredo Louro, esperando que todas as dúvidas ficassem esclarecidas. No uso da palavra o 

Chefe de Divisão Dr. Carlos Maia disse que em 2008 o munícipe contesta a taxa aplicada da 

quota de serviço e não o IVA; em outubro de 2009 o munícipe faz nova reclamação continuando 

a discordar com a quota de serviço e não com o IVA; em 2011 o munícipe começa a reclamar da 

taxa aplicada, questionando se a taxa a aplicar seria a taxa normal ou a taxa reduzida. A 

Câmara Municipal respondeu a esta última reclamação e no mesmo dia o munícipe envia um 

email à Câmara Municipal dizendo que dava o prazo de dois dias para a Câmara Municipal se 

pronunciar sobre as taxas e regularizar a situação, caso contrário iria recorrer às entidades 

competentes. Em 2011 o munícipe recorre à Provedoria e diz que o Município de Oliveira de 

Azeméis está sozinho nesta situação. O município também respondeu à Provedoria. Em 

21/12/2012 o munícipe Alfredo Louro escreve ao Senhor Secretário de Estado da Administração 

Local expondo a situação. Em 05/02/2013 a Procuradoria arquiva o processo dizendo que esta 
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quota de serviço passa a ser cobrada à taxa normal e diz que entre 2009 e 2011 só deve ser 

reembolsada a taxa reduzida. Depois de expor estes factos o Chefe de Divisão Dr. Carlos Maia 

disse que este tipo de situações depende sempre da definição que cada entidade dá à quota de 

serviço e no caso do Município de Oliveira de Azeméis a definição é muito abrangente. 

Seguidamente usou da palavra o Senhor Presidente para dizer que o munícipe Alfredo Louro 

sempre viu respondidas as suas solicitações, mas a resposta não era aquela que o munícipe 

pretendia. Usando da palavra o Vereador Helder Simões disse que em finais de 2008 existe uma 

informação do Ministério das Finanças que clarifica esta situação e o município poderia ter 

readaptado as suas taxas para não prejudicar tanto os munícipes. O Senhor Presidente disse 

que esta situação está esclarecida e que solicitaram parecer à ANMP e à Inspeção Fiscal sobre 

esta matéria. Continuando a sua intervenção o Senhor Presidente disse que está agendada uma 

visita ao Caminho do Pisão, na freguesia de Fajões, para o dia 20 de Maio. Seguidamente 

entregou aos Vereadores do PS o parecer do consultor jurídico Dr. Carlos Patrão sobre o 

relatório da IGF, entregando ainda a todos os presentes cópia do ofício da Direção Regional de 

Cultura do Norte sobre ao Castro de Ossela. Usando da palavra o Vereador Dr. Pedro Marques 

felicitou a Secção de Basquetebol da União Desportiva Oliveirense pela subida à Liga 

Profissional de Basquetebol. Seguidamente deu nota dos seguintes eventos: - Troféu Serras 

Míticas, que partiu da nossa cidade e terminou na Serra da Freita, atividade esta em parceria 

com os concelhos de Vale de Cambra e Arouca; - Encontra-se a decorrer o concurso de 

fotografia “Azeméis Jovem 2013”, pretendendo esta iniciativa aproximar o público jovem ao 

concelho, através da fotografia, enquanto forma de expressão artística e dinâmica, 

sensibilizando-o para o valor cultural e humano das gentes de Azeméis; - 04/05: Realização do 

Conselho Municipal da Juventude, concerto de bandas na Estalagem S. Miguel, atividade esta 

com muita adesão, tendo o Conselho Municipal da Juventude conseguido com a receita custear 

os custos do evento; - Numa parceria da Fundação da Juventude, do Instituto Português da 

Juventude e da Câmara Municipal do Porto, estará presente na Feira Franca do Porto, um 

espaço informal de apresentação de trabalhos e de obras com um conceito muito interessante; - 

Já iniciaram as Caminhadas por Azeméis, começou na freguesia de Macinhata da Seixa e 

percorrerão todas as freguesias do concelho havendo posteriormente seis caminhadas 

temáticas; - 18/06 – Desfile de Moda, no Cine-Teatro Caracas, que tem como objetivo 

dinamizar o comércio local e o design da coleção primavera/verão. Seguidamente usou da 

palavra o Vereador Helder Simões para dizer que ainda não lhe foi entregue o estudo da 

Quartnaire, pelo que seria a última vez que o solicitava. Continuando disse que finalmente, 

passado três anos, foi dado início às obras na rotunda da antiga Churrasqueira Africana. 

Questionou de seguida qual o ponto de situação dos prédios devolutos em frente à Escola Bento 

Carqueja e prédio junto ao Magnólia, qual a solução para resolver estes problemas. A este 

propósito o Vereador Dr. Ricardo Tavares disse que a empresa detentora do prédio em frente à 

Escola Bento Carqueja foi declarada insolvente e quanto ao outro prédio tem que ver qual o 

ponto de situação. Seguidamente o Vereador Helder Simões questionou qual a solução da 
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Câmara Municipal para a Casa Sequeira Monterroso, ao que o Senhor Presidente respondeu 

que estão à espera de financiamento para recuperar o imóvel, acrescentando de que também foi 

contatado pelos proprietários da Casa Guedes no sentido de os ajudar a encontrar instrumentos 

para a recuperação do imóvel. Novamente no uso da palavra o Vereador Helder Simões 

questionou o Senhor Presidente quanto às despesas relativas ao Mundial de Futsal Feminino, ao 

que o Senhor Presidente respondeu que a seu tempo as contas virão à reunião de Câmara para 

aprovação. Ainda relativamente a este assunto o Vereador Helder Simões disse que foram 

confrontados com dois ajustes diretos do Senhor Presidente para fotografias aquando do 

Mundial de Futsal que não foram incluídos nas contas apresentadas, questionando qual a 

justificação para essa despesa em Março de 2013. No uso da palavra o Vereador Dr. Isidro 

Figueiredo deu nota de que no passado dia 30 de Abril a Biblioteca Municipal Ferreira de 

Castro, com o seu bibliomóvel, participou nas I Jornadas Biblioteconómicas de Abrantes, 

subordinadas ao tema Bibliotecas Itinerantes, organizadas pela Biblioteca Municipal António 

Botto. Deu também nota da realização das Jornadas da Fé na Vigaria de Oliveira de Azeméis/ 

S. João da Madeira nos dias 27 e 28 de Abril. Continuando a sua intervenção o Vereador Dr. 

Isidro Figueiredo deu conhecimento dos seguintes eventos a realizar: - 09 de Maio: Fórum 

Municipal “A Europa” no Cine-Teatro Caracas, pelas 21h, com a presença do Senhor 

Secretário de Estado Dr. Pedro Lomba, integrado no Programa Ano Europeu dos Cidadãos; - 

10, 11 e 12 de Maio: Encontros Ferreira de Castro na Casa Museu Ferreira de Castro, numa 

organização do Centro de Estudos Ferreira de Castro e apoio da Câmara Municipal; - 15 de 

Maio: Dia Internacional da Família, encontro subordinado ao tema “A cidadania aprende-se” 

com o Eng.º Jorge Cotovio, diretor de um Colégio de Leiria; - 16 de Maio: Aniversário de 

elevação a Cidade; - 17 de Maio: Seminário do projeto “Cuidar de quem cuida” na Biblioteca 

de Santa Maria da Feira; - 18 de Maio: Dia Internacional dos Museus, nesse dia estará aberto 

ao público os espaços museológicos; - 19 de Maio: Realização de mais uma edição do Entre 

‘Artes, estando já confirmadas a presença de trinta artistas. Usando da palavra a Vereadora 

Dra. Ana de Jesus questionou se já houve alguma evolução em relação ao loteamento de S. 

Marcos, na freguesia de Fajões, qual o ponto de situação das obras em falta. O Vereador Dr. 

Ricardo Tavares esclareceu que já há um plano de obra, obra essa que terá que ser feita por 

empreitada pela Câmara Municipal, mas para lançar a obra a Câmara Municipal tem de ter 

disponibilidade financeira. A Vereadora Dra. Ana de Jesus alertou ainda para a existência de 

ratos na zona da Padaria Alpina, sendo necessário uma desratização urgente, tendo o Senhor 

Presidente dito que já está em marcha o processo de desratização. Seguidamente usou da 

palavra o Vereador Dr. Ricardo Tavares para dar nota de que na próxima semana e na 

sequência das alterações que foram aprovadas em reunião de Câmara e Assembleia Municipal 

no âmbito do licenciamento zero vão levar a efeito três sessões de esclarecimento para 

esclarecer todos os interessados das novidades do regulamento municipal. No uso da palavra o 

Vereador Eng.º Joaquim Jorge felicitou o Agrupamento de Escolas Dr. Ferreira da Silva pela 

noite inesquecível de poesia, teatro e movimento levado a cabo pelos alunos, professores, 
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auxiliares, encarregados de educação e associação de pais, no auditório do Europarque. 

Seguidamente propôs um voto de pesar pelo falecimento do pai do Diretor do Agrupamento de 

Escola Dr. Ferreira da Silva, ao qual todos se associaram. Em relação ao Castro de Ossela o 

Vereador Eng.º Joaquim Jorge disse que na informação entregue pelo Senhor Presidente sobre 

o castro de Ossela a Direção Regional de Cultura do Norte contraria tudo o que foi dito pelo 

Senhor Presidente, de que tudo era recuperável e que não era assim tão grave. Disse que devem 

procurar saber se a Junta de Freguesia de Ossela apoiou uma iniciativa grave que prejudicou o 

acervo arqueológico da freguesia. Disse ainda que devem seguir imediatamente as indicações 

da DRCN para que possam repor toda a fotografia do local. O Senhor Presidente disse que já 

tem na sua posse a informação do arqueólogo da Câmara Municipal sobre os trabalhos a serem 

levados a cabo, mas ainda não teve tempo para analisar esse trabalho. Continuando a sua 

intervenção o Vereador Eng.º Joaquim Jorge questionou qual o ponto de situação do edifício do 

antigo Centro de Saúde. A este propósito o Senhor Presidente respondeu que amanhã vai reunir 

com a ARS para ultimar todas as ações para ser entregue a chave e assim poderem iniciar as 

obras necessárias. Seguidamente o Vereador Eng.º Joaquim Jorge questionou qual o ponto de 

situação do mercado municipal, existência de toldos, lojas em total abandono, Café Arcádia, os 

tetos debaixo das arcadas estão danificados, há ali uma imagem de um mau acompanhamento 

na conservação do espaço. O Senhor Presidente disse que tomou boa nota das questões do 

mercado municipal e quanto ao Café Arcádia esclareceu que já foi contatado por um investidor 

privado na área da restauração, tendo sugerido a esse investidor que contatasse o arrendatário 

do espaço, mas não sabe se houve esse contato e qual foi a posição do Senhor Lucídio Bastos. O 

Vereador Eng.º Joaquim Jorge disse que ao analisar melhor o projeto de requalificação do 

Largo da Feira dos 11 ficou com dúvidas relativamente ao acesso rápido das viaturas de 

emergência à escola, sendo na sua opinião de rever esta situação. O Vereador Dr. Isidro 

Figueiredo disse que no âmbito da discussão pública do projeto essa situação foi levantada e 

está a ser tratada pela arquiteta responsável pelo projeto. O Vereador Eng.º Joaquim Jorge 

questionou também se houve algum desenvolvimento relativamente ao protocolo que existe com 

a Escola Superior de Enfermagem da Cruz Vermelha Portuguesa de Oliveira de Azeméis que 

impede o município de utilizar um espaço que é sua propriedade. Por último o Vereador Eng.º 

Joaquim Jorge questionou se já há mais informações sobre o corte das árvores na Casa Museu 

Ferreira de Castro, ao que o Senhor Presidente respondeu que ainda não tem na sua posse o 

relatório do abate das árvores na Casa Museu Ferreira de Castro, mas tem um relatório de 

todas as atividades desenvolvidas, assim como do número de visitantes. ============== 

 

 

=================== ORDEM DO DIA (ARTº 87º) ==================== 

 

======== DESPACHOS PROFERIDOS AO ABRIGO DAS COMPETÊNCIAS 

DELEGADAS E/OU SUBDELEGADAS: Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 65º 
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da Lei 169/99, de 18 de Setembro na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro o 

Senhor Presidente e os Vereadores com competências delegadas e/ou subdelegadas, informaram 

a Câmara Municipal dos despachos proferidos no âmbito daquele instituto, no período 

compreendido entre os dias vinte três do passado mês de Abril e seis do corrente mês, despachos 

esses exarados nos documentos que integram os respetivos procedimentos administrativos e que 

constam das relações que ficam arquivadas em pasta anexa ao livro de atas. =========== 

 

======== APROVAÇÃO DE ATAS: O Senhor Presidente colocou à votação as atas número 

102 e 103, as quais foram aprovadas por unanimidade. ======================== 

 

======================== AMBIENTE ======================== 

 

======== PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR COM A ANDRY & 

PHILIPPE, LDA. (I/34014/2013): Pelo Vereador Dr. Isidro Figueiredo, foi apresentada a 

seguinte proposta: “Considerando: - Os princípios instituídos pela Lei n.º 159/99 de 14 de 

Setembro e o quadro de atribuições e competências concedidas às Autarquias Locais; - A 

missão, objetivos e atividades desenvolvidas pela Andry & Philippe, Lda., designadamente na 

área social e ambiental, proponho: - Ao abrigo da alínea b) nº 4 do artigo 64º da Lei nº 169/99 

de 18 de Setembro, na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que seja aprovada 

a minuta do Protocolo de Colaboração a celebrar com a Andry & Philippe, Lda., documento 

este que fica arquivado em pasta anexa ao livro de atas, que tem por objeto a colaboração 

institucional com vista à instalação de contentores, bem como a recolha e recuperação de 

têxteis, roupa, sapatos, roupa de casa e acessórios usados, neste Município.” Após análise da 

mesma e votação na forma legal, foi deliberado por maioria, com três abstenções dos 

Vereadores do PS, três votos a favor do PSD e o voto a favor do Senhor Presidente, aprovar a 

proposta apresentada. ============================================ 

 

============== CULTURA, DESPORTO E TEMPOS-LIVRES ==============  

 

======== PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR COM “SEMENTE – 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS, 

LDA.” (I/34205/2013): Da Vereadora Dra. Gracinda Leal, foi apresentada a seguinte proposta: 

“Considerando: - Que importa assegurar a criação de condições mais estáveis e adequadas ao 

desenvolvimento de atividades culturais e, consequentemente, de valorização e estímulo de 

iniciativas e projetos a cargo de entidades que já demonstraram capacidade de execução na 

prossecução desses objetivos; - O objetivo de assegurar a adultos, o direito à educação e 

oportunidades que garantam um desenvolvimento completo e harmonioso e uma participação na 

vida ativa; - As atribuições dos Municípios conforme a Lei n.º169/99, de 18 de Setembro, na 

redação dada pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro, proponho: Ao abrigo da alínea a) e b) n.º 
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4 do artigo 64.º da Lei n.º169/99, de 18 de Setembro, na redação dada pela Lei n.º5-A/2002, de 

11 de Janeiro, que seja aprovada a minuta de protocolo de colaboração a celebrar com 

SEMENTE – Formação Profissional, Gestão e Desenvolvimento de Recursos, Lda., documento 

este que fica arquivado em pasta anexa ao livro de atas.” Após análise da mesma e votação na 

forma legal, foi deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada. ========== 

 

======== ALTERAÇÃO DE HORÁRIO DO CENTRO LÚDICO NO PERÍODO DE 

VERÃO (I/32121/2013): Da Vereadora Dra. Gracinda Leal, foi apresentada a seguinte 

proposta: “Considerando: A necessidade de ajustar o funcionamento do Centro Lúdico de 

Oliveira de Azeméis aos interesses e disponibilidade dos utilizadores tendo em conta os meios 

humanos existentes; E a marcação de férias por parte dos colaboradores de períodos com o 

mínimo de 11 dias consecutivos, não havendo possibilidade de substituições para assegurar os 

serviços, propõe-se a seguinte alteração de horário: Horário de Verão - 15 de junho a 14 de 

setembro de 2013 - Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira | 10h30 às 13:00h e das 

14h00 às 18h00; Quinta-feira | encerrado de manhã; Sábados, domingos e feriados – 

encerrado; de 5 a 30 de agosto – encerrado.” Após análise da mesma e votação na forma legal, 

foi deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada. ================== 

 

======== MEIA PONTA – ENSINO ARTÍSTICO, LDA. – CEDÊNCIA DO CINE-

TEATRO CARACAS (I/33384/2013): Da Vereadora Dra. Gracinda Leal, foi apresentada a 

seguinte proposta: “De acordo com o disposto no art.º 7º do Regulamento de Funcionamento, 

Segurança e Utilização do Cine-Teatro Caracas, e considerando: - Que o espaço se encontra 

disponível nas datas requisitadas; - Os fins artísticos, educacionais e de lazer da iniciativa; - A 

importância que este evento representa para a entidade requisitante e para a pessoas 

envolvidas, proponho: - A cedência do Cine-Teatro Caracas à Meia Ponta - Ensino Artístico, 

Lda., com isenção de taxa de locação, no dia 20 de Julho de 2013.” Após análise da mesma e 

votação na forma legal, foi deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada. Não 

participou na votação deste ponto o Vereador Dr. Pedro Marques por se considerar impedido.  

 

======================= ACÇÃO SOCIAL ======================= 

 

======== PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AO ARRENDAMENTO AO 

ABRIGO DO REGULAMENTO MUNICIPAL (I/35137/2013): Da Vereadora Dra. Gracinda 

Leal, foi apresentada a seguinte proposta: “Tendo por referência a informação do Gabinete de 

Projetos e Ações Sócio-Habitacionais, em que da análise social dos requerimentos de apoio ao 

arrendamento, se verifica que reúnem os requisitos necessários para beneficiarem do apoio, 

propõe-se o seguinte: - Ao abrigo da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro artigo 64.º n.º 4.º alínea 

c) com a nova redação introduzida pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro e do Regulamento 

Municipal de Apoio ao Arrendamento, a atribuição de um apoio económico mensal com início 
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no mês de maio de 2013, em conformidade com o quadro abaixo, que integra dos respetivos 

números de compromisso de fundo disponível: 

Nome Freguesia 
Nº 

Contribuinte 
Valor Apoio 

N.º  
EPEF 

Nº Compromisso 
de Fundo 
Disponível 

César Manuel da Silva Correia O. Azeméis 197 798 691 € 45 1117 1957 

Gaspar Manuel Silva Ferreira Cucujães 189 795 778 € 90 1118 1958 

Ana Maria Lestre Cardoso O. Azeméis 115 291 539 € 60 1119 1959 

Susana Maria Rodrigues Silva O. Azeméis 197 256 988 € 80 1120 1960 

Elvira da Costa Ribeiro O. Azeméis 174 118 147 € 87,50 1121 1961 
Maria Luz Carneiro Peixoto 
Santos O. Azeméis 205 223 753 € 52,50 1123 1962 

Após análise da mesma e votação na forma legal, foi deliberado por unanimidade aprovar a 

proposta apresentada. ============================================ 

 

======== PROPOSTA DE RENOVAÇÃO E REAJUSTAMENTO DE APOIOS AO 

ARRENDAMENTO AO ABRIGO DO REGULAMENTO MUNICIPAL (I/35149/2013): Da 

Vereadora Dra. Gracinda Leal, foi apresentada a seguinte proposta: “Tendo por referência a 

informação do Gabinete de Projetos Sócio-habitacionais, relativa à renovação dos pedidos de 

apoio ao arrendamento ao abrigo do Regulamento Municipal, propõe-se: - Ao abrigo da Lei n.º 

169/99 de 18 de Setembro artigo 64.º n.º 4.º alínea c) com a nova redação introduzida pela Lei 

5-A/2002 de 11 de Janeiro e do Regulamento Municipal de Apoio ao Arrendamento, a 

renovação dos apoios, em conformidade com o quadro abaixo, que integra os respetivos 

números de compromisso de fundo disponível: 

Nome 
Nº 

Contribuinte 
Valor 
Apoio 

Valor da 
Renovação 

Data de 
Renovação 

N.º 
Compromisso 

de Fundo 
Disponível  

Maria Odete Gomes da Silva 127 417 842 € 45,00 € 45,00 maio 419 
Maria Eugénia Teixeira Tavares 
Almeida 

189 825 812 € 52,50 € 52,50 maio 372 

Maria Rosário Pinto 102 039 690 € 100,00 € 80,00 maio 426 

Pedro Manuel Soares Brinco 120 337 010 € 25,00 € 25,00 maio 461 
Mónica Isabel Almeida Brilhante 
Silva 

212 156 837 € 52,50 € 52,50 maio 454 

Esmeraldina de Jesus Mortágua 173 106 510 € 35,00 € 35,00 maio 311 

Ana Paula Pereira Costa 194 165 850 € 35,00 € 35,00 maio 240 

Maria Mimosa Roma Silva 172 735 688 € 87,50 € 87,50 maio 414 

Após análise da mesma e votação na forma legal, foi deliberado por unanimidade aprovar a 

proposta apresentada. ============================================ 

 

======== PROPOSTA DE CESSAÇÃO DE APOIOS AO ARRENDAMENTO AO 

ABRIGO DO REGULAMENTO MUNICIPAL (I/35183/2013): Da Vereadora Dra. Gracinda 
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Leal, foi apresentada a seguinte proposta: “Tendo por referência a informação do Gabinete de 

Projetos Sócio-habitacionais, no âmbito da cessação dos apoios ao arrendamento ao abrigo do 

Regulamento Municipal, propõe-se: - Ao abrigo do disposto no artigo 8.º e n.º 4 do artigo 11.º 

do Regulamento Municipal de Apoio ao Arrendamento, a cessação dos seguintes apoios: - Por 

não apresentarem requerimento de candidatura para renovar o referido apoio: Maria Aldina 

Tavares Correia, Alda Ressurreição Silva, Bárbara de Jesus Oliveira, Elísio Manuel da Silva 

Almeida, António José Rodrigues Carvalho, Maia Isabel Matos Ramalho e Alzira Gomes dos 

Santos, com efeitos a partir do mês de maio; - Deixou de viver em habitação de renda passando 

a viver com a sua mãe: Rosa Maria de Natividade Fontoura Ribeiro, com efeitos a partir do mês 

de maio, tendo sido em tempo providenciado o não pagamento do apoio respeitante a este mês; - 

Devido ao aumento de rendimentos: Luísa Maria de Oliveira da Costa, com efeitos a partir do 

mês de abril, tendo sido em tempo providenciado o não pagamento do apoio respeitante a este 

mês; - Por já não cumprir os requisitos constantes do regulamento: Monia Ganz e Ângela 

Raquel da Silva Fontes, com efeitos a partir do mês de maio, tendo sido em tempo providenciado 

o não pagamento do apoio respeitante a este mês.” Após análise da mesma e votação na forma 

legal, foi deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada. ============== 

 

======== PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE APOIO AO ARRENDAMENTO AO 

ABRIGO DO REGULAMENTO MUNICIPAL (I/35178/2013): Da Vereadora Dra. Gracinda 

Leal, foi apresentada a seguinte proposta: “Tendo por referência a informação do Gabinete de 

Projetos Sócio-habitacionais, referente ao processo da munícipe Maria Rosário Pinto, em que 

da análise social se verificou alterações, propõe-se o seguinte: - Ao abrigo da Lei n.º 169/99 de 

18 de Setembro, artigo 64 n.º4, alínea c) com a nova redação introduzida pela Lei 5-A/2002 de 

11 de Janeiro e o n.º1 do artigo 8.º do Regulamento Municipal alterar o valor do apoio 

concedido para € 80,00, com o número de compromisso de fundo disponível 426/2013, a partir 

de fevereiro de 2013.” Após análise da mesma e votação na forma legal, foi deliberado por 

unanimidade aprovar a proposta apresentada. ============================= 

 

====== DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E ABASTECIMENTO PÚBLICO ===== 

 

======== PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR COM O MUNICÍPIO DE 

S. JOÃO DA MADEIRA (I/35257/2013): Pelo Vereador Dr. Ricardo Tavares, foi apresentada 

a seguinte proposta: “Considerando: - A aprovação pelo Município de S. João da Madeira do 

Projeto denominado “Intercetor de Fundões”; - O pedido de ligação da rede de drenagem de 

águas residuais urbanas, a construir no perímetro territorial de S. João da Madeira, à rede de 

águas residuais domésticas existente na Rua Dom Egas Moniz “O Gascão”, freguesia de 

Cucujães; - Que a rede existente no local tem capacidade para receção dos caudais estimados 

provenientes da rede de São João da Madeira, estando ligada através do Emissário Nascente e 

Final, à ETAR do Salgueiro; - Que as Autarquias locais podem estabelecer entre si formas 
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adequadas de parceria, para melhor prossecução do interesse público, proponho: - A aprovação 

da minuta do Protocolo de Colaboração a celebrar com o Município de S. João da Madeira, 

documento este que fica arquivado em pasta anexa ao livro de atas, que visa a colaboração 

institucional de forma a assegurar a ligação à rede e tratamento das águas residuais geradas 

naquele município; - Se remeta à Assembleia Municipal, em cumprimento do determinado na 

alínea q) nº 1 do art.º 53º da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, na redação da Lei nº 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro.” Após análise da mesma e votação na forma legal, foi deliberado por 

unanimidade aprovar a proposta apresentada. ============================= 

 

==================== OBRAS PARTICULARES ====================  

 

======== PI/3308/2013 (I/34103/2013) – JOSÉ BASTOS DE ALMEIDA, residente na Rua 

do Outeiro, n.º 248, freguesia de Pindelo, deste concelho, na qualidade de proprietário, requer 

nos termos do art.º 54.º da Lei n.º 91/95 de 02 de Setembro, na redação dada pela Lei nº 

64/2003 de 23 de Agosto, lhe seja emitida certidão para efeitos de constituição de 

compropriedade do seguinte prédio rústico: cultura com ramada, sito em Vale de Outeiro, 

freguesia de Pindelo, deste concelho, com a área total de 1460m2, a confrontar de norte com 

Augusto Tavares da Silva, de sul e poente com caminho, de nascente com António Gomes 

Brandão, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 62 e descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Oliveira de Azeméis sob o n.º 1686/20081223. Após análise e votação na 

forma legal, foi deliberado por unanimidade deferir o pedido. ==================== 

 

======== Porque não constavam da Ordem de Trabalhos foram de seguida analisados e 

votados ao abrigo da parte final do artigo 83º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, na redação 

dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, os assuntos que se seguem: ============= 

 

======== EMPREITADA "ÁREA DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL DE UL - 

LOUREIRO" – AUTO N.º 04 TC (36252/2013): Relativo à empreitada em epígrafe, adjudicada 

à firma “Paviazeméis – Pavimentações de Azeméis, Lda.”, foi presente para aprovação o auto 

de trabalhos contratuais n.º 04 no valor de € 101.865,58 (cento e um mil oitocentos e sessenta e 

cinco euros e cinquenta e oito cêntimos), ao qual acresce o IVA. Após análise do mesmo e 

votação na forma legal, foi deliberado por unanimidade aprová-lo, autorizando assim o seu 

pagamento. ================================================== 

 

======== EMPREITADA "REQUALIFICAÇÃO DO NÚCLEO CENTRAL HISTÓRICO 

DO PARQUE DE LA-SALETTE" – RELATÓRIO FINAL (I/36091/2013): Pelo Vereador Dr. 

Ricardo Tavares, foi apresentada a seguinte proposta: “Tendo em conta o Relatório Final do 

júri do concurso público da empreitada "Requalificação do Núcleo Central Histórico do Parque 

de La-Salette" – Processo nº 009/2012/DME, (I/35823/2013), proponho: – A exclusão das 
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propostas apresentadas pelos seguintes concorrentes: Edibeiras - Edifícios e Obras Públicas 

das Beiras, Lda., Arquijardim, S.A., Costa & Carvalho, S.A., Construções Carlos Pinho, Lda. e 

Costa & Carreira, Lda.; – A aprovação das propostas apresentadas pelos concorrentes 

constantes do quadro seguinte: 

Ordenação Proposta 
Classificação 

(CP) 
1.º Sinop - Sociedade de Infraestruturas e Obras Públicas – 

António Moreira dos Santos, S.A. 
80,532456 

2.º Vibeiras, S. A. 76,416783 

3.º Habitâmega - Construções, S.A. 76,374995 

4.º Manuel Francisco de Almeida, S.A. 74,124988 

5.º Paviazeméis – Pavimentações de Azeméis, Lda. 74,124986 

6.º António Pimenta - Construções, Lda. 74,035758 

7.º Construções Pardais - Irmãos Monteiros, Lda. 68,500000 

8.º Oliveiras, S.A. 37,403544 

– A adjudicação da empreitada à proposta apresentada pelo concorrente Sinop - Sociedade de 

Infraestruturas e Obras Públicas - António Moreira dos Santos, S.A. que é a primeira 

classificada da lista ordenada.” Após análise da mesma e votação na forma legal, foi deliberado 

por maioria, com três abstenções dos Vereadores do PS, três votos a favor dos Vereadores do 

PSD e o voto a favor do Senhor Presidente, aprovar a proposta apresentada. =========== 

 

======== Aprovação por minuta: Finalmente, foi deliberado, por unanimidade, aprovar a 

presente ata em minuta, nos termos do nº3 e para efeitos do disposto no nº4 do artigo 92º, da Lei 

169/99, de 18 de Setembro com a redação dada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro. ======= 

 

======== A presente ata foi distribuída por todos os presentes e por eles assinada, 

procedimento que dispensa a respetiva leitura conforme determina o nº4 do D.L. 45.362 de 21 

de Novembro de 1963. =========================================== 

 

======= E não havendo outros assuntos a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a 

reunião, eram 11h e 30m, da qual para constar se lavrou a presente ata que eu,                  

                                                          , na qualidade de secretária a redigi. ============= 


