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ATA N.º 5/2017

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 3 DE FEVEREIRO DE 2017
Aos três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezassete, nesta vila de
Oliveira de Frades, edifício dos Paços do Município e salão nobre, reuniu a Câmara
Municipal de Oliveira de Frades – reunião extraordinária – com a presença do
senhor presidente: Luís Manuel Martins de Vasconcelos e dos senhores vereadores:
Arménio da Silva Florindo, Elisa Margarida Ferraz Ferreira de Oliveira, Paulo Jorge
Arede Marques Antunes e Porfírio António Sousa Carvalho. -----------------------------------Declarada pelo senhor presidente aberta a reunião – oito horas e trinta e
cinco minutos – a Câmara deu início aos trabalhos com a análise dos seguintes
assuntos, conforme a respetiva ORDEM DO DIA: ---------------------------------------------------1 - ADJUDICAÇÃO: "CONCURSO PÚBLICO N.º 23/2016 - EMPREITADA:
CONSTRUÇÃO DO PARQUE URBANO DE OLIVEIRA DE FRADES - ESPAÇOS VERDES". ---Entregues a informação n.º 24/2017 do técnico superior da unidade orgânica
flexível do planeamento urbanismo e ambiente, José Paulo Loureiro, com o
assunto: “Concurso Público n.º 23/2016 – Empreitada: Construção do Parque
Urbano de Oliveira de Frades. Procedimento de concurso público nos termos da
alínea b) do art.º 19.º, do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo DecretoLei n.º 18/2008, de 29 de janeiro e ulteriores alterações” e o relatório final de análise
de propostas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Presente o relatório preliminar de análise de propostas. -----------------------------------------Todos estes documentos, após rubricados pelo órgão executivo, ficarão apensos
aos documentos do referido processo de concurso. --------------------------------------------A pedido do senhor presidente, o senhor vereador Paulo Antunes fez uma breve
explicação sobre o assunto. --------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por maioria com uma abstenção do senhor vereador Porfírio
Carvalho, e para efeitos do prescrito no artigo 76.º do CCP, concordar com o teor
da proposta de adjudicação contida no relatório final apresentado pelo júri do
procedimento, adjudicando a empreitada em causa à sociedade “Irmãos
Almeida Cabral, Lda.”, pelo valor de 1.138.935,34€, acrescido de IVA à taxa legal
em vigor; proceder à notificação da decisão de adjudicação ao adjudicatário e a
todos os outros concorrentes, juntando-se para o efeito o respetivo relatório final;
notificar o adjudicatário para que proceda, no prazo de 10 dias, à prestação da
caução no valor de 5% da adjudicação – montante de 56.946,77€, bem como
notificar também o adjudicatário para apresentar os documentos de habilitação
exigidos nos termos da lei, no prazo fixado no programa de procedimento – 10
dias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor vereador Paulo Antunes não participou na votação deste ponto por
pertencer ao júri do concurso. -----------------------------------------------------------------------------2 - INFORMAÇÃO
N.º
6/2017
GTF:
REQUALIFICAÇÃO
DA
AV.
DOS
DESCOBRIMENTOS, RUA 7 DE OUTUBRO E RUA DR. JOSÉ BENTO ROCHA E MELO. ------Presente a informação n.º 6/2017 do Comandante Operacional Municipal, Márcio
Pereira, com o assunto: “Requalificação da Av. dos Descobrimentos, Rua 7 de
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Outubro e Rua Dr. José Bento Rocha e Melo”, na qual consta que, no âmbito da
candidatura ao Centro 2020 para a requalificação mencionada há a necessidade
de rever o existente arbóreo. Nesta sequência propõe o abate de árvores e as
respetivas medidas compensatórias. --------------------------------------------------------------------O senhor presidente fez uma breve explicação sobre o assunto, mostrando o
projeto de requalificação.-----------------------------------------------------------------------------------O senhor vereador Porfírio Carvalho mencionou que nos arranjos urbanísticos se
deve ter em consideração a existência de árvores de grande porte que, em sua
opinião, no caso destas não estarem “doentes” deve-se fazer de tudo para as
preservar. Manifestou relutância em concordar com o abate destas árvores que
não apresentam problemas de podridão ou fungos, pelo que em sua opinião, o
assunto merecia uma maior reflexão antes da tomada de decisão de abate das
mesmas. Ainda mencionou que na informação consta que as podas efetuadas,
ao longo dos anos, não foram bem executadas, no entanto, esta foi efetuada
pelos funcionários da Autarquia e o anterior presidente de Câmara, dada a sua
formação, tinha uma sensibilidade apurada para a preservação das plantas. -------O senhor presidente referiu que o assunto tinha sido devidamente ponderado e
refletido. Também é contra o corte de árvores de grande porte, mas realçou o
facto de, sempre que houve corte de algumas, foram sempre plantadas outras
(ainda em maior número), em sua substituição. Ainda referiu que, nem sempre
houve a atenção de plantar as espécies de árvores adequadas aos locais. ----------A Câmara deliberou, por maioria com uma abstenção do senhor vereador Porfírio
Carvalho, concordar com a informação técnica e proceder de acordo com a
mesma. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara deliberou, por unanimidade, que todos pontos da Ordem do Dia,
submetidos a deliberação nesta reunião, fossem aprovados em minuta, para
produção de efeitos imediatos, tendo a Minuta sido aprovada, por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E nada mais havendo a tratar o senhor presidente da Câmara, Luís Manuel
Martins de Vasconcelos, deu por encerrada a reunião, eram nove horas, da qual
para constar se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelo senhor presidente
e por mim, Sandra Isabel dos Santos Rodrigues Quelhas, técnica superior, que a
secretariei e a redigi. -------------------------------------------------------------------------------------------
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