ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO
BAIRRO, REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE
2012. ...........................................................
Aos trinta e um dias do mês de Maio 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 e Lília Ana da Cruz Oliveira Martins Águas, a reunião ordinária pública da Câmara
Municipal de Oliveira do Bairro, ao abrigo do disposto no art.º 62.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e nos termos da
deliberação do Executivo Municipal datada de 27 de Outubro de 2009..............................................
Não esteve presente o Vereador Henrique Santiago Tomás, tendo o mesmo requerido a
correspondente substituição ao abrigo do disposto do n.º 1 e n.º 2 do art.º 78, conjugados com o
n.º 1 do art.º 79.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º
5-A/2002, de 11 de Janeiro. ..............................................................................................................
Esteve presente em sua substituição, Manuel Ferreira Borras. .............................................................
. ..........................................................................................................................................................
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, o Vice-Presidente da
Câmara e os Vereadores Laura Pires, Carlos Ferreira, Jorge Mendonça, Lília Águas e Manuel Borras.
A Vereadora Lília Águas, felicitou a Câmara Municipal pela forma como se desenrolou o evento
“Viva as Associações”, verificando uma grande afluência de público................................................
Questionou se houve algum pedido de autorização, por parte da Câmara Municipal à CCDRC para
implementação de um Depósito de Inertes a ser instalado na Freguesia de Bustos. ..........................
A Vereadora Laura Pires, informou estarem a decorrer ateliers no Pólo de leitura da Mamarrosa
direcionados para o público infantil e ainda alguns para o público de todas as idade. ......................
Em relação ao Viva as Associações, referiu que o evento decorreu dentro do previsto. .....................
Deu ainda a conhecer uma conferência oferecida pelo professor Silas Granjo, que recriou uma peça
infantil, fruto de alguma investigação por parte daquele docente. ....................................................
Mais disse que vão acontecer mais ateliers infantis e irá decorrer também a Feira Medieval, que este
ano terá lugar na Freguesia da Palhaça, no próximo mês de Junho...................................................
Informou que na Escola Secundária de Oliveira do Bairro, está a decorrer um projeto internacional
que envolve diversos parceiros europeus, relacionado com o ensino nas escolas. .............................
Referiu que todas as atividades aprovadas no âmbito do evento “Vereadores de Palmo e Meio”
estão a decorrer e a serem implementadas no terreno. .....................................................................
Fez ainda referência à festa de encerramento do agrupamento e jogos AECológicos. ......................
O Vereador Manuel Borras, enalteceu as atividades culturais referidas, reconhecendo que nesta
matéria tem sido feito um bom trabalho...........................................................................................
Referiu que na passada segunda-feira, cerca das 22.30 junto à Escola de Artes da Bairrada ouviu-se
o alarme da Escola Básica do Troviscal, sendo que, foi mencionado que tal seria já habitual.............
Em relação à questão das águas pluviais e dado que havia trabalhos sujeitos a concurso público,
nomeadamente uma empreitada para o desvio de uma vala da Zona Industrial Poente, questionou
se o projeto se encontra aprovado e para quando está prevista a execução do trabalho...................
Em relação à reorganização administrativa, disse que a Lei pressupõe que a Câmara Municipal irá
submeter uma Proposta à Assembleia Municipal, ou pelo menos um parecer, sendo que a
Assembleia Municipal terá 90 dias para se pronunciar, tendo questionado qual a metodologia que
a Autarquia irá seguir, referindo que o PS apenas viabilizará uma solução que tenha o apoio da
população. ........................................................................................................................................
Lamentou o facto de não ter estado presente na conferência dada pelo professor Silas Granjo, no
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decurso do evento “Viva as Associações”, tendo seguidamente lido um pequeno apontamento
sobre aquela iniciativa. ......................................................................................................................
O Vereador Jorge Mendonça abordou a questão do acesso à Escola Secundária de Oliveira do
Bairro, nomeadamente de pequenos arranjos fruto de um abaixo assinado. .....................................
Relativamente a uma reclamação efetuada por si junto da AdRA no que respeita a consumo
excessivo de água e à resposta obtida, questionou se as deliberações então tomadas pela Câmara
Municipal sobre o mesmo assunto não estavam feridas de ilegalidade. ............................................
Em relação ao brasão existente no Silveiro, referiu que o mesmo já foi retirado, apesar de o edifício
ainda estar de pé, questionando qual o ponto de situação relativamente ao mesmo. .......................
Em relação ao Instituto Industrial da Bairrada e tendo em atenção a notícia publicada no “Jornal da
Bairrada” referiu estar satisfeito pelo facto de o mesmo ter novos aliados. .......................................
No que respeita a um processo disciplinar que foi instaurado em 2009 e passado tanto tempo
ainda não foi presente as suas conclusões ao Executivo Municipal....................................................
Em relação às faltas por si dadas e que foram consideradas como injustificadas, questionou se já foi
feita participação ao Ministério Público. ............................................................................................
Referiu que existia uma caixa multibanco no “Espaço Inovação” e que servia a população e que
bastante falta faz, nomeadamente em dias de eventos. ....................................................................
Reportando-se ao feriado municipal, referiu que se forem questionadas as crianças elas não sabem
o que é o dia da espiga, ou a quinta-feira da Ascensão. ...................................................................
Questionou a Vereadora Laura Pires, se o evento “Oliveira em flor” é para continuar ou não. .........
Felicitou as crianças pelo Dia da Criança que se irá comemorar amanhã. ..........................................
Questionou o Vice-Presidente, a razão pela qual consta como mérito de qualificação no Aviso
publicado no Diário da República, em relação à nomeação da Chefe de Divisão Administrativa, um
cargo de confiança política, referindo que na sua opinião não é o mais correto. ..............................
Referiu que o atleta João Tomás, foi mais uma vez o jogador português que mais golos marcou no
campeonato nacional de futebol.......................................................................................................
Referiu que a Sónia Silva tomou posse como Membro da Assembleia Municipal, em condições
muito difíceis na sua vida, tendo louvado a atitude da Comissão Permanente da Assembleia
Municipal. .........................................................................................................................................
Tendo em atenção que já existe um desfecho sobre a pesquisa de caulinos no Concelho, procurou
saber o ponto de situação sobre o mesmo. .......................................................................................
O Presidente da Câmara, respondendo às questões colocadas, informou ter recebido uma
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comunicação da desistência da firma relativamente ao pedido de prospeção de caulinos no
Concelho. .........................................................................................................................................
Relativamente à tomada de posse e à atitude da Comissão Permanente, disse não se pronunciar,
apenas desejando o melhor para a Sónia Silva. .................................................................................
Deu os parabéns ao atleta João Tomás e sobre os clubes que desceram de divisão, disse que a
postura do Vereador aquando da concessão de apoios tem sido diferente. ......................................
Em relação à questão do feriado, referiu que a vontade das pessoas fez com que o feriado voltasse
ao dia que era, sendo que, existem diversas atividades nesse mesmo dia, nomeadamente o evento
“Viva as Associações”. ......................................................................................................................
Em relação à nomeação da Chefe de Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, referiu que
currículo é currículo e histórico é histórico, não entendendo que dúvida possa existir. ......................
No que respeita ao evento “Oliveira do Flor”, referiu que é obrigação do Executivo Municipal
analisar as questões e tomar decisões consequentes. ........................................................................
Sobre o multibanco no espaço inovação referiu que o mesmo tem custos sendo pertença de uma
entidade bancária, que analisa a relação custo/benefício, sendo que, foi referido que não justifica a
sua colocação naquele espaço, muito embora a Câmara Municipal continue a lutar pela sua
instalação..........................................................................................................................................
No que respeita à participação das faltas ao Ministério Público, referiu que o Presidente da Câmara
saberá como cumprir os seus deveres. ..............................................................................................
Relativamente ao edifício em ruínas no Silveiro foi realizada a vistoria, havendo diversos contatos
com os proprietários, estando a Câmara Municipal a acompanhar o processo. .................................
Referiu que a Câmara Municipal, deliberou acerca das questões de consumo excessivo de água,
com o devido enquadramento, sendo alheio ao que agora a AdRA vem responder aos Munícipes...
Informou que o “Viva as Associações” já conta com sete edições e tem, desde início, uma matriz
que procura ter em paralelo várias atividades. ..................................................................................
Disse ainda que as Associações devem tirar o máximo partido daquele evento, pois a Câmara
Municipal promove esta iniciativa para as Associações, não para a Câmara Municipal, sendo que, os
eventos ali inseridos contam com a presença do Presidente da Câmara ou dos diferentes
Vereadores da Câmara Municipal. ....................................................................................................
Mais disse que o apoio da Câmara Municipal às Associações do Concelho é para continuar, seja por
intermédio de meios humanos, financeiros ou outros. ......................................................................
Sobre a reorganização administrativa, referiu que não se irá pronunciar de momento sobre esta
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questão, informando que a Freguesia da Mamarrosa fez chegar uma decisão da Assembleia de
Freguesia, que foi tomada por unanimidade, de se manter como Freguesia, relembrando que a Lei
foi publicada no dia de ontem e que a metodologia não se apregoa, pratica-se. ..............................
Disse ainda ser coerente com as suas posições e que em tempo oportuno, em respeito pelas
populações, assim agirá. ...................................................................................................................
No que respeita ao alarme do Pólo Escolar do Troviscal, lamentou que essa informação não tenha
chegado à Câmara Municipal, sendo que, irão ser tomadas as devidas providências no sentido de
solucionar o problema. .....................................................................................................................
O Vereador Carlos Ferreira informou que o projeto inicial da requalificação da vala em Montelongo
da Areia teve o acompanhamento da ARH, sendo que, a Câmara Municipal já reuniu com uma
equipa de trabalho daquela entidade, de forma a que o mesmo seja objeto de correção e possa ser
aprovado e aberto o respetivo concurso. ..........................................................................................
O Presidente da Câmara agradeceu a informação da Vereadora Laura Pires. Em resposta à
Vereadora Lília Águas, esclareceu que no seguimento da exploração durante anos das pedreiras em
Bustos, entendeu-se que deveria haver um projeto específico para atenuar ou resolver aquelas
preocupações, sendo que as lagoas são todas propriedade privada, contudo perante aquilo que é
possível a Câmara Municipal fazer, deve diligenciar no sentido de se dar um destino diferente do
que tem hoje, confirmando ter sido remetido à CCDRC um pedido de informação sobre a
viabilidade de uma instalação do tipo referido e relativamente a uma área delimitada......................
A Vereadora Lília Águas, questionou se o Presidente da Junta de Bustos tem conhecimento desta
situação, bem como a população......................................................................................................
O Presidente da Câmara respondeu negativamente, referindo que devem ser cumpridos os
requisitos legais e de forma a repor algo que há muito tempo devia ter sido reposto, devendo ser
salvaguardados os interesses das populações, sendo que as questões colocadas à CCDRC não
passam de situações do normal exercício de gestão do Executivo Municipal. ....................................
O Vereador Carlos Ferreira informou haver situações idênticas no Município, nomeadamente junto
à Barvel e Amiantit............................................................................................................................
O Vice-Presidente da Câmara esclareceu que os limites da Freguesia de Oliveira do Bairro com o
Troviscal ainda se mantém como há bastantes anos a esta parte, sendo que todos os terrenos da
Zona Industrial de Vila Verde se encontram na Freguesia de Oliveira do Bairro, apesar de em Lisboa
a autoestrada fazer menção à freguesia do Troviscal. .......................................................................
O Vereador Manuel Borras referiu que a Cartografia do Instituto Geográfico de Portugal, faz
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referência ao facto de o “Espaço Inovação” se situar na Freguesia do Troviscal, sendo que, de
acordo com aquelas informações, o limite das freguesias é a autoestrada. .......................................
O Presidente da Câmara referiu que a Autarquia deve obediência ao PDM, que é o maior
instrumento a que o Município deve responder. ...............................................................................
Informou que se encontra encerrado o programa da FIACOBA e Feira do Cavalo da Bairrada para o
presente ano, dando a conhecer aos presentes quais os artistas convidados. ....................................
Referiu que no “Jornal da Bairrada” vêm expressas mais algumas inverdades, nomeadamente no
que respeita à questão da água, dando o exemplo da faturação recebida por um Munícipe antes e
depois da adesão à AdRA, referindo que o aumento foi de 42%. ....................................................
Informou que quem utiliza os Polos Escolares gosta do que é disponibilizado e quem não os tem
ainda, ambiciona-os. .........................................................................................................................
Relembrou que a questão do andebol foi uma aquisição de serviços e não uma atribuição de
subsídio. ...........................................................................................................................................
Sobre o apoio à Escola de Artes referiu ser total o apoio dado pela Câmara Municipal. ....................
.........................................................................................................................................................
PONTO 2 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE EDUCAÇÃO – PROPOSTA DE
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS NO ÂMBITO DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO LETIVO DE
2011/2012. ........................................................................................................................................
Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos a Vereadora Laura Pires a fim de introduzir o assunto.
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a distribuição dos
Subsídios de Ação Social Escolar nos termos propostos pela Unidade de Educação, através da
Informação n.º 136/2012, datada de 12 de Maio de 2012, que aqui se dá por integralmente
reproduzida para todos os efeitos legais. ...........................................................................................
..........................................................................................................................................................
PONTO 3 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA VEREADORA DO PELOURO – ESTABELECIMENTO DE
PROTOCOLO COM O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OLIVEIRA DO BAIRRO – GESTÃO DE
EQUIPAMENTO INFORMÁTICO. .........................................................................................................
Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos a Vereadora Laura Pires a fim de introduzir o assunto.
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a minuta de Protocolo a
estabelecer entre o Município de Oliveira do Bairro e o Agrupamento de Escolas de Oliveira do
Bairro, de forma a efetivar a utilização da rede PTE nas salas de Jardim de Infância e 1.º Ciclo da
Escola Básica Integrada de Oiã. ..........................................................................................................
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..........................................................................................................................................................
PONTO 4 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA VEREADORA DO PELOURO – HABITAÇÕES SOCIAIS EM
REGIME DE RENDA APOIADA – ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA RENDA. ............................................
Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos a Vereadora Laura Pires a fim de expor o assunto, o
Presidente da Câmara e o Vereador Manuel Borras. .........................................................................
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal tomou conhecimento da atualização do valor da renda relativa
às Habitações Sociais em Regime de Renda Apoiada. ........................................................................
..........................................................................................................................................................
PONTO 5 – PROPOSTA PRESTADA PELA VEREADORA DO PELOURO – REPRESENTANTES NO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ...........................................................................................
Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos a Vereadora Laura Pires a fim de introduzir o assunto,
o Presidente da Câmara e o Vereador Jorge Mendonça. .....................................................................
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, o seguinte: ...................................
1.º - Subscrever a Proposta apresentada pela Vereadora do Pelouro, referente à composição do
Conselho Municipal de Educação, nos seus exatos termos exarados. .................................................
2.º - Remeter o presente assunto à apreciação da Assembleia Municipal, nos termos e para os
efeitos do disposto no art.º 6.º do Decreto-Lei n.º 7/2003 de 15 de Janeiro.......................................
..........................................................................................................................................................
PONTO 6 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE AÇÃO SOCIAL – PEDIDO DE APOIO NO
ÂMBITO DO BANCO LOCAL DE PRODUTOS DE APOIO......................................................................
Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos a Vereadora Laura Pires a fim de introduzir o assunto,
o Presidente da Câmara e o Vereador Jorge Mendonça. .....................................................................
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir um apoio no montante de
325,00 € (trezentos e vinte e cinco euros) à Munícipe Maria Fernanda Ribeiro Maia, com vista à
aquisição de óculos (armação e lentes oftalmológicas), conforme informação da Unidade de Ação
Social. ................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
PONTO 7 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE EDUCAÇÃO – CEDÊNCIA DE
INSTALAÇÕES DO POLO ESCOLAR DA PALHAÇA NO ÂMBITO DO 1.º TORNEIO DE FUTSAL –
ADREP CUP. .......................................................................................................................................
Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Presidente da Câmara a fim de introduzir o
assunto. ..............................................................................................................................................

7|17

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, o seguinte: ...................................
1.º - Ceder gratuitamente as salas do Polo Escolar da Palhaça à ADREP – Associação Desportiva
Recreativa e Educativa da Palhaça, nos dias 16 e 17 de Junho; ..........................................................
2.º - Aprovar a minuta de Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Município de Oliveira do
Bairro e a ADREP – Associação Desportiva e Recreativa da Palhaça, o qual se dá aqui por
reproduzido para todos os efeitos legais. ...........................................................................................
..........................................................................................................................................................
PONTO 8 – 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. .......................................................................
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 maioria com a abstenção do Vereador Jorge
Mendonça, aprovar os Trabalhos a Mais a Preços Acordados e a Preços Contratuais na Empreitada
de “Redes de Drenagem de Águas Residuais da Zona Norte de Oliveira do Bairro – Reformulação
do Sistema Elevatório da EE1” adjudicada à firma Joaquim Rodrigues da Silva e Filhos, Lda., no
montante de 47.484,53 € (quarenta e sete mil quatrocentos e oitenta e quatro euros e cinquenta e
três cêntimos) e 4.550,34 € (quatro mil quinhentos e cinquenta euros e trinta e quatro cêntimos),
respetivamente, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. ...................................................................
..........................................................................................................................................................
PONTO 9 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO –
COLOCAÇÃO DE GUARDAS DE SEGURANÇA NO PONTÃO QUE FAZ A LIGAÇÃO ENTRE O LIMITE
DO CONCELHO DE OLIVEIRA DO BAIRRO (NA FREGUESIA DE BUSTOS) COM O CONCELHO DE
VAGOS. .............................................................................................................................................
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 tomou conhecimento da estimativa de custos no montante de
2.892,24 € (dois mil oitocentos e noventa e dois euros e vinte e quatro cêntimos), referente à
colocação de guardas de segurança no pontão que faz a ligação entre o Município de Oliveira do
Bairro e o Município de Vagos e deliberou por unanimidade oficiar a Câmara Municipal de Vagos,
no sentido de que esta assuma o montante da sua responsabilidade no valor de 2.791,36 € (dois
mil setecentos e noventa e um euros e trinta e seis cêntimos)............................................................
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..........................................................................................................................................................
PONTO 10 – PROCESSO DE OBRAS N.º 1239L/90 DE ALCIDES DUARTE FONTES –DECLARAÇÃO DE
CADUCIDADE DA LICENÇA DE LOTEAMENTO, OBRA SITA NA QUINTA DO CAPITÃO - AGRAS,
FREGUESIA DE OIÃ. ..........................................................................................................................
Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Vereador Carlos Ferreira a fim de introduzir o
assunto. .............................................................................................................................................
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal, deliberou por unanimidade, declarar a caducidade da Licença
de Construção com o Alvará n.º 18/91, referente ao Processo de Obras n.º 1239L/90, em nome de
Alcides Duarte Fontes, obra sita na Quinta do Capitão - Agras, Freguesia de Oiã e proceder aos
demais atos nos termos exarados na Informação Técnica de 7 de Maio de 2012. .............................
..........................................................................................................................................................
PONTO 11 – PROCESSO DE OBRAS N.º 3/2000 – ANÁLISE DO PARECER JURÍDICO EMITIDO PELA
JPALMS - PARA DELIBERAÇÃO. .........................................................................................................
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 Manuel Borras. .......................
Colocado o assunto à votação, o Vereador Jorge Mendonça declarou que se recusava a votar. .........
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal, deliberou por maioria, com o voto contra do Vereador
Manuel Borras e a abstenção da Vereadora Lília Águas, concordar com o parecer emitido pela
JPALMS e assim considerar o ato de licenciamento concedido jurisdicionalizado, apesar de nulo,
mantendo-se a edificação construída e, portanto, não se ordenando a demolição. ...........................
..........................................................................................................................................................
PONTO 12 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO SECRETÁRIO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA –
FIACOBA/FESTA DO LEITÃO DA BAIRRADA. ......................................................................................
Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Vice-Presidente da Câmara a fim de introduzir o
assunto. .............................................................................................................................................
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal, deliberou por unanimidade, ceder gratuitamente um stand à
ACOAG – Associação Comercial de Águeda, na FIACOBA/2012, na condição de esta ceder
gratuitamente um stand ao Município na próxima edição da Festa do Leitão em Águeda. ................
..........................................................................................................................................................
PONTO 13 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO SECRETÁRIO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA –
DESFILE DE MARCHAS POPULARES – ATRIBUIÇÃO DE APOIOS. ........................................................
Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Presidente da Câmara a fim de expor o assunto e o
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Vereador Manuel Borras. ..................................................................................................................
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade o seguinte: ....................................
1.º - Aprovar os apoios às Associações presentes no desfile das Marchas Populares/2012, nos
exatos termos exarados na Informação prestada pelo Secretário do Vice-Presidente da Câmara,
datada de 28 de Maio de 2012..........................................................................................................
2.º - Aprovar as despesas relativas a som, espetáculo piromusical, lanche das crianças das marchas
infantis, lembranças, apresentador, licenças e outras, num valor previsível de 7.000,00 € (sete mil
euros). ...............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
PONTO 14 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO SECRETÁRIO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA –
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ADREP – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA DA PALHAÇA
PARA ORGANIZAÇÃO DE TORNEIO INFANTIL. ...................................................................................
Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Presidente da Câmara a fim de expor o assunto e
os Vereadores Jorge Mendonça e Manuel Borras. .............................................................................
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a Minuta de Contrato
Programa de Desenvolvimento Desportivo, que aqui se dá por integralmente reproduzida para
todos os efeitos legais, a celebrar entre o Município de Oliveira do Bairro e a ADREP – Associação
Desportiva, Recreativa e Educativa da Palhaça, com vista à atribuição de uma comparticipação
financeira no valor de 4.000,00 € (quatro mil euros), para comparticipação na organização do 1.º
Torneio Infantil. ................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
PONTO 15 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO SECRETÁRIO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA –
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO OLIVEIRA DO BAIRRO SPORT CLUBE PARA ORGANIZAÇÃO DE
TORNEIO INFANTIL. ............................................................................................................................
Por se declarar impedido, o Vereador Carlos Ferreira, 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 expor o assunto e
os Vereadores Jorge Mendonça e Manuel Borras. .............................................................................
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a Minuta de Contrato
Programa de Desenvolvimento Desportivo, que aqui se dá por integralmente reproduzida para
todos os efeitos legais, a celebrar entre o Município de Oliveira do Bairro e o Oliveira do Bairro
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Sport Clube, com vista à atribuição de uma comparticipação financeira no valor de 4.000,00 €
(quatro mil euros), para comparticipação na organização do 9.º Torneio Infantil. .............................
..........................................................................................................................................................
PONTO 16 – OFÍCIO DA COMARCA DO BAIXO VOUGA – JUÍZOS DE OLIVEIRA DO BAIRRO, A
SOLICITAR A DISPONIBILIZAÇÃO DO SALÃO NOBRE DA CÂMARA MUNICIPAL NO DIA 14 DE
JUNHO DE 2012 PARA REALIZAÇÃO DE JULGAMENTO.....................................................................
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 autorizar a cedência gratuita do
Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho à Comarca do Baixo Vouga – Juízos de Oliveira do
Bairro, no dia 14 de Junho de 2012, com vista à realização de Julgamento. ......................................
..........................................................................................................................................................
PONTO 17 – E-MAIL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OLIVEIRA DO BAIRRO, A SOLICITAR A
DISPONIBILIZAÇÃO DO “ESPAÇO INOVAÇÃO” NO DIA 8 DE JUNHO DE 2012 PARA EFEITOS DE
REALIZAÇÃO DA FESTA DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
DE OLIVEIRA DO BAIRRO. ..................................................................................................................
Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Presidente da Câmara a fim de introduzir o
assunto. ..............................................................................................................................................
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a cedência gratuita do
“Espaço Inovação” ao Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro, no dia 8 de Junho de 2012,
com vista à realização da Festa de Encerramento do Ano Letivo do Agrupamento de Escolas de
Oliveira do Bairro. ..............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
PONTO 18 – E-MAIL DA ACIB – ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DA BAIRRADA, A
SOLICITAR A DISPONIBILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DO “ESPAÇO INOVAÇÃO” NO DIA 14 DE JUNHO
DE 2012 PARA EFEITOS DE REALIZAÇÃO DE UM SEMINÁRIO SOBRE AS REFORMAS LABORAIS. ......
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 Vice-Presidente da Câmara a fim de introduzir o
assunto. ..............................................................................................................................................
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a cedência gratuita do
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Auditório do “Espaço Inovação” à ACIB – Associação Comercial e Industrial da Bairrada, no dia 14
de Junho de 2012, com vista à realização um Seminário subordinado ao tema “Reformas
Laborais”. ..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
PONTO 19 – E-MAIL DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA DE VILA VERDE, A SOLICITAR A
DISPONIBILIZAÇÃO DO “ESPAÇO INOVAÇÃO” NOS DIAS 26 DE MAIO, 2, 9, 16 E 23 DE JUNHO DE
2012 PARA EFEITOS DE REALIZAÇÃO DE ENSAIOS PARA AS MARCHAS – RATIFICAÇÃO DO
DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA DATADO DE 24/05/2012. .......................................
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 VicePresidente da Câmara datado de 24 de Maio de 2012. .....................................................................
.........................................................................................................................................................
PONTO 20 – CESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO ESPAÇO DO RESTAURANTE SITO NO “ESPAÇO
INOVAÇÃO” EM VILA VERDE – ADJUDICAÇÃO EM REGIME DE AJUSTE DIRETO A DOMINGOS
GONÇALO DE ALMEIDA SOARES MARIA – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO PRESIDENTE DA
CÂMARA DATADO DE 24/05/2012. ..................................................................................................
Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Presidente da Câmara a fim de introduzir o assunto
e os Vereadores Jorge Mendonça e Manuel Borras. ............................................................................
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, ratificar o despacho do Presidente
da Câmara datado de 24 de Maio de 2012. ......................................................................................
.........................................................................................................................................................
PONTO 21 – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DAS UNIDADES ORGÂNICAS – SIADAP1 – ANO DE
2011 – RATIFICAÇÃO. ......................................................................................................................
Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Presidente da Câmara a fim de introduzir o assunto
e os Vereadores Jorge Mendonça e Manuel Borras. ............................................................................
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por maioria com a abstenção dos Vereadores Jorge
Mendonça, Lília Águas e Manuel Borras, ratificar as avaliações atribuídas no âmbito do SIADAP 1....
.........................................................................................................................................................

ADITAMENTO
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PONTO 1 – E-MAIL DA ACIB – ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DA BAIRRADA, A
SOLICITAR A DISPONIBILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DO “ESPAÇO INOVAÇÃO” NO DIA 5 DE JUNHO
DE 2012 PARA EFEITOS DE REALIZAÇÃO DE CERIMÓNIA DE TOMADA DE POSSE DOS NOVOS
ÓRGÃOS SOCIAIS, DISPONIBILIZAÇÃO DE VIATURA E MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE
CONVIDADA DE LISBOA PARA OLIVEIRA DO BAIRRO E REGRESSO E AINDA A CEDÊNCIA DE
ESPAÇO PARA OFERTA DE ESPUMANTE DE HONRA..........................................................................
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
e os Vereadores Jorge Mendonça e Manuel Borras. ............................................................................
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a cedência gratuita do
Auditório do “Espaço Inovação” à ACIB – Associação Comercial e Industrial da Bairrada, no dia 5
de Junho de 2012, com vista à Tomada de Posse dos novos Órgãos Sociais ......................................
Mais deliberou disponibilizar uma viatura e motorista para transportar a convidada de Lisboa para
Oliveira do Bairro e regresso e ainda ceder o Restaurante do “Espaço Inovação” com vista à ACIB
oferecer o espumante de honra. ........................................................................................................
.........................................................................................................................................................
PONTO 2 – E-MAIL DA ASSOCIAÇÃO UNIDOS POR ÁGUAS BOAS – A SOLICITAR A
DISPONIBILIZAÇÃO DO “ESPAÇO INOVAÇÃO” NOS DIAS 1 OU 2 DE JUNHO, PARA EFEITOS DE
REALIZAÇÃO DE ENSAIOS DAS MARCHAS POPULARES. ...................................................................
Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Vice-Presidente da Câmara a fim de introduzir o
assunto. ..............................................................................................................................................
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a cedência gratuita do
“Espaço Inovação” à Associação Unidos por Águas Boas, no dia 2 de Junho de 2012, com vista à
realização de ensaios das Marchas Populares. ....................................................................................
.........................................................................................................................................................
RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria referente ao dia 30
de Maio do ano de 2012, o qual acusa os seguintes dados e valores:................................................
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS: ............................................................2.615.506 Euros e 75 Cêntimos
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: ......................................................998.338 Euros e 24 Cêntimos
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES: .......................................................3.613.844 Euros e 99 Cêntimos
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..........................................................................................................................................................
PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO: Intervieram neste ponto da Ordem de Trabalhos
os seguintes cidadãos: .......................................................................................................................
CONCEIÇÃO MOTA, residente na freguesia de Oliveira do Bairro, tendo estado presente na Sessão
de Esclarecimentos sobre a Alameda, questionou porque razão as cedências de domínio publico
necessárias à execução da obra, somente agora estão a ser negociadas em plena execução da obra,
com os consequentes encargos que tem para o Município. ...............................................................
Questionou quais as alterações ao projeto e se as mesmas estão a ser objeto de fiscalização. ...........
ROSA SAIMEIRO, residente em Oliveira do Bairro, questionou para quando será agendada a reunião
prometida com o Presidente da Câmara. ...........................................................................................
Procurou ainda saber quantos lugares de estacionamento iria haver junto ao seu estabelecimento. ..
Referiu ter um documento de cedência de 250 m2 para estacionamento, passeios e agora irá ser
instalada uma ilha ecológica, questionando para que servirá o restante terreno. ...............................
ILDA PIRES, residente na Freguesia de Oliveira do Bairro, questionou sobre a reformulação do
projeto da Alameda, nomeadamente no que diz respeito ao acesso à sua garagem. .........................
O Presidente da Câmara referiu que prestará todos os esclarecimentos, muito embora possam não
ser as respostas que as pessoas gostariam de ouvir. ...........................................................................
Referiu que na reunião foi mencionada a questão dos acessos às garagens junto ao Hotel Paraíso,
tendo esse assunto merecido a melhor atenção do Executivo Municipal, tendo igualmente sido
abordado a questão do acesso pedonal ao Hotel, tendo a Câmara Municipal ficado de verificar se
existia a possibilidade de haver uma entrada pedonal no Hotel, tendo já sido feito chegar as
propostas ao Hotel, pelo que aguarda uma resposta em relação a essa situação. ..............................
Referiu que um dos grandes objetivos da Alameda é eliminar as entradas em rampa, pelo que,
dentro de algum tempo deixarão de existir. .......................................................................................
No que respeita à reunião prevista, informou que ficou de agendar uma reunião, não tendo
contudo mencionado para quando a mesma iria ser realizada, sendo que no entanto a mesma será
marcada muito em breve. ..................................................................................................................
Informou que o contrato de cedência foi feito com base no projeto da Alameda, o qual previa a
instalação de ilhas ecológicas, apesar de haver algumas pequenas correções ao projeto inicial, o
que fez com que uma das ilhas ecológicas mudasse de um lado da estrada para outro, o que não
significa que o terreno não se destine a uma infraestrutura pública, apesar de reconhecer que o
contrato mencionava estacionamento e passeios, mas houve um contato prévio com os
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proprietários, sendo que o restante terreno será destinado a estacionamento, passeio e pista
ciclável. ..............................................................................................................................................
Informou que iria haver catorze lugares de estacionamento mais um para deficientes, no local em
questão..............................................................................................................................................
Mais disse que o projeto da Alameda sofreu e irá sofrer melhorias ao longo de todo o projeto,
tendo a respetiva cronologia sido analisada e divulgada pela Câmara Municipal. ..............................
GORGE SAIMEIRO, residente na Freguesia de Oliveira do Bairro, que reportando-se à apresentação
da empreitada da Alameda, referiu não ter sido efetuada uma apresentação do projeto na sua
totalidade, mas tão somente a parte dela. .........................................................................................
Acerca da Pista Ciclável, questionou se esta obra é efetivamente de utilidade pública. ......................
Em relação ao estacionamento, foi afirmado que iria haver cerca de 300 lugares para
estacionamento ao longo da Alameda, tendo questionado se tinha havido alguma atenção para
com os lugares agora existentes e se os mesmos iriam aumentar ou diminuir. ...................................
Entre o Largo Padre Acúrcio e a Junta de Freguesia, questionou se existe espaço suficiente para a
colocação de um separador central e se o mesmo irá ser funcional. ..................................................
O Presidente da Câmara respondeu que se pretende que o projeto seja cumprido na sua íntegra,
sendo que o mesmo tem um separador central desde o seu início. ....................................................
Mais disse que o projeto tem em vista a segurança pedonal e de trânsito e para isto ser viável
considerou-se que seria fundamental a construção de um separador central. ....................................
Referiu que quando se elabora um projeto, não se pretende que o local fique exatamente na
mesma, pelo que, haverá um ou outro estacionamento que será eliminado ou instalado noutro
local. ..................................................................................................................................................
Disse ser recorrente dizer-se que em Oliveira do Bairro não existe uma pista ciclável, agora que está
a ser criada, a mesma irá ser colocada ao serviço da população e ser convenientemente utilizada. ....
Recordou que a equipa do projeto entendeu apresentar o que seria mais relevante no decurso do
evento “Viva as Associações”, e que muito brevemente irá ser agendada uma reunião com todas as
partes interessadas e aí a mesma será mais técnica. ...........................................................................
CARLOS FERREIRA, residente na Freguesia de Oliveira do Bairro, questionou qual a razão de os
comerciantes somente agora terem conhecimento da ilha ecológica. ................................................
Em seguida procurou saber porque foram eliminados tantos lugares de estacionamento junto à
ourivesaria Paraíso. ............................................................................................................................
O Presidente da Câmara, informou que o projeto contempla aqueles lugares de estacionamento em
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concreto, se os mesmo existiam até então, vão continuar a existir. ....................................................
Em relação à ilha ecológica, informou que a mesma consta do projeto desde o início. ......................
ÓSCAR DAMAYA, residente em Oliveira do Bairro, referiu que pretendia saber quando é que terá
início as obras em frente ao Hotel Paraíso e para quando se prevê a sua conclusão, confessando-se
preocupado, uma vez estão previstos os rebaixamentos, podendo estar em causa a segurança dos
hóspedes daquela unidade hoteleira, questionando se não seria aconselhável a Câmara Municipal
ter o apoio de uma empresa que possa prestar assessoria ao andamento desta obra, porque os
Técnicos Municipais são capazes de necessitar de alguma ajuda. .......................................................
O Presidente da Câmara sobre a questão do separador central, referiu que o mesmo consta do
projeto inicial, sendo normal a existência de preocupações quando a obra está no terreno. ..............
Mais disse que os Técnicos Municipais estão devidamente assessorados e conduzem os trabalhos da
melhor forma possível. .......................................................................................................................
Informou que a Câmara Municipal tem levado a efeito reuniões semanais com o empreiteiro,
devendo ter conhecimento de todas as situações problemáticas que possam ocorrer. .......................
O Vice-Presidente da Câmara referiu que se deverá ser tido em atenção se os locais são públicos ou
se são privados. .................................................................................................................................
O Presidente da Câmara disse que procurará acautelar todas as situações, apelando que quando
houver outras questões que sejam comunicadas à Câmara Municipal. ..............................................
Informou que o prazo de execução da empreitada é de dois anos, contudo, poderá haver situações
imprevistas, como o gás, eletricidade e fibra ótica, que dão direito ao empreiteiro de prorrogar o
prazo da sua conclusão, ao abrigo da legislação em vigor. ................................................................
..........................................................................................................................................................
APROVAÇÃO DA ATA: A Câmara Municipal deliberou por maioria, com o voto contra do Vereador
Jorge Mendonça, nos termos do n.º 1 e do n.º 2 do art.º 92.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, aprovar a
presente Ata. .....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Câmara Municipal declarou encerrada a reunião, eram
dezassete horas e dezoito 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. ...................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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______________________________________
MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA

_______________________________________
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

_________________________
MANUEL FERREIRA BORRAS

_____________________________
JOSÉ MIGUEL CARDOSO DUARTE
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