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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO, REALIZADA NO DIA 31 DE JANEIRO 

DE 2013.  ......................................................  

 

Aos trinta e um dias do mês de janeiro de dois mil e treze, nesta Cidade de Oliveira do Bairro, na 

Sala de Reuniões de Câmara Municipal, sita nos Paços do Município, realizou-se pelas catorze horas 

e trinta minutos, sob a Presidência do Presidente da Câmara, Mário João Ferreira da Silva Oliveira e 

com a participação do Vice-Presidente da Câmara Joaquim Manuel Santos Alves de Jesus e dos 

Vereadores, Laura Sofia Aires Ferreira Pires, Carlos Manuel Ferreira Ferreira, Jorge Diogo Cardoso 

Mendonça, Lília Ana da Cruz Oliveira Martins Águas e Henrique Santiago Tomás, a reunião 

ordinária 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. .......  

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

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 maioria com o voto contra do Vereador Jorge 

Mendonça, reconhecer a urgência na introdução dos pontos do aditamento na Ordem de 

Trabalhos da presente Reunião de Câmara, nos termos das disposições conjugadas dos art.º 19.º do 

Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 424/91 de 15 de 

Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro e art.º 83.º da Lei n.º 169/99 de 18 

de Setembro, alterado pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro. .........................................................  

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

PONTO 1 - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA | ASSUNTOS DE INTERESSE CONCELHIO. .........  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Presidente da Câmara e os Vereadores Laura Pires, 

Carlos Ferreira, Jorge Mendonça e Henrique Tomás. ..........................................................................  

O Vereador Carlos Ferreira, informou que relativamente ao edifício sito na Rua Solar dos Duques e 

após as diligências efetuadas pelo Município, o proprietário deu seguimento as recomendações 

deste. .................................................................................................................................................  
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O Vereador Henrique Tomás, procurou saber o ponto de situação do Plano Diretor Municipal. .........  

Questionou se existem alguns dados estatísticos sobre o desemprego no Concelho. .........................  

Procurou saber se deverá haver algum tipo de reforço de verbas destinadas à requalificação de 

estradas, decorrente das últimas intempéries. ....................................................................................  

Questionou sobre o ponto de situação na Rua das Azenhas relativamente ao saneamento. ..............  

Referiu que deveria ser criado um Gabinete de Apoio ao Empreendedorismo, tendo em atenção 

que existem apoios europeus, sendo que 50% dos custos são suportados pela Autarquia e o 

restante pelo programa +Centro. .......................................................................................................  

Salientou os esforços desenvolvidos pelas equipas de intervenção municipal, no decurso da 

intempérie havida. .............................................................................................................................  

Registou com bastante agrado o facto de a Pateira de Fermentelos ter sido classificada como Zona 

Húmida Internacional, relembrando que Oliveira do Bairro é abrangido por uma pequena área 

daquela zona húmida. .......................................................................................................................  

O Vereador Jorge Mendonça reportando-se ao temporal sentido no Concelho, referiu que, na sua 

opinião, o Serviço de Proteção Civil deu boa conta de todas as situações anómalas que foram 

surgindo. ...........................................................................................................................................  

Deu a conhecer ter passado junto da obra da Casa da Cultura, tendo constatado que as obras são 

de excelência, esperando que os diferentes Executivos Municipais dinamizem convenientemente 

aquele equipamento. .........................................................................................................................  

Em relação à colocação de semáforos no cruzamento do Rêgo, considerou que haveria outros 

locais onde exigiria a colocação daquele equipamento, nomeadamente no cruzamento de Perrães. .  

Registou com agrado que o site municipal faça referência à realização das Reuniões de Câmara, à 

semelhança do que faz com as Sessões da Assembleia Municipal. .....................................................  

Em relação aos avisos de nomeação em comissão de serviço e de cargos dirigentes, referiu ter 

ficado surpreendido, pelo facto de o Presidente da Câmara ter feito exatamente o contrário do que 

foi aventado em Reunião de Câmara, dando desta forma razão aos argumentos por si 

apresentados. ....................................................................................................................................  

O Presidente da Câmara realçou não ter mudado de opinião em relação a esta última questão, 

sendo que, após alguns esclarecimentos junto da CCDR e de outras entidades, obteve a informação 

de que poderia ser adotado um “sistema misto”, ou seja, a nova orgânica, mas mantendo as 

anteriores comissões de serviço, nos casos em que se justificasse. .....................................................  

Registou com agrado a referência feita à obra da Casa da Cultura, sendo que, existem técnicos 

responsáveis pelo acompanhamento das obras, não tendo o hábito de visitar as obras por dentro 
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quando as mesmas se encontram a ser executadas, sendo aquela obra um projeto inovador, mais 

uma marca que ficará para a posteridade, estando convicto que a Casa da Cultura irá ter um uso 

regular e de grande qualidade, desde logo porque existe um sem número de associações no 

Concelho ligadas à área da cultura. ...................................................................................................  

Em relação à atuação da Proteção Civil informou ter atuado de uma forma coordenada e com 

bastante diligência. ............................................................................................................................  

Informou que as diferentes entidades continuam a remeter os seus pareceres relativamente à 

questão do PDM. ...............................................................................................................................  

Disse estar a acompanhar a situação do desemprego no Concelho, contudo não é da competência 

municipal a elaboração de estatísticas. ...............................................................................................  

Em relação ao reforço de verba destinada às vias rodoviárias mencionou não ser necessário de 

momento. ..........................................................................................................................................  

No que respeita à Rua das Azenhas, informou que tal compete à AdRA, sendo certo que, 

presentemente, o investimento efetuado por aquela entidade no Concelho é percentualmente 

superior ao que está a ser feito noutros Concelhos. ...........................................................................  

Em relação ao Gabinete de Apoio ao Empreendedorismo, disse que existe uma parceria com a 

Universidade de Aveiro e a CIRA, no sentido de ter em Oliveira do Bairro uma incubadora de 

empresas, disponibilizando a Câmara Municipal locais para o efeito. .................................................  

Deu conhecimento de que em breve será lançado o procedimento destinado a nova empreitada 

para requalificação de arruamentos do Concelho, nomeadamente da Freguesia de Bustos. ..............  

Mais informou, que em próxima Reunião de Câmara irá ser presente uma proposta para 

adjudicação da 2.ª Fase da Feira da Palhaça. ......................................................................................  

Tendo em atenção o temporal havido e apesar de não ter havido vítimas, agradeceu publicamente 

à Associação dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro pela pronta e diligente atuação e com 

bastante espírito de sacrifício, extensivo aos funcionários da Câmara que atuaram e continuam a 

atuar com vista a solucionar algumas questões. .................................................................................  

A Vereadora Laura Pires informou que a Autarquia não produz qualquer informação estatística, 

sendo que o Centro de Emprego regista presentemente 1267 inscritos, acrescentando que em 

2011 a taxa de desemprego era de 10,2%, que se mantém em 2012. ..............................................  

O Presidente da Câmara relembrou, que Oliveira do Bairro em termos estatísticos, sempre registou 

2/3 da média do País. .........................................................................................................................  

O Vereador Carlos Ferreira, informou que o projeto de saneamento da parte restante do lugar da 

Silveira, que inclui a Rua das Azenhas, já se encontra na Autarquia para ser analisado, sendo que, 
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existem presentemente negociações para que o mesmo seja prolongado até ao Parque da Seara e 

para que o mesmo avance o mais rapidamente possível. ...................................................................  

Em relação à questão do empreendedorismo, informou que irá ser criado um Pólo de Incubadora 

de Empresas da Universidade de Aveiro, no piso intermédio do Mercado Municipal, devendo este 

projeto ser dado a conhecer, nomeadamente às Escolas do Concelho. ..............................................  

O Vereador Henrique Tomás, relembrou que sendo o programa ligado ao empreendedorismo 

financiado por fundos europeus, a Autarquia só tem a ganhar em realizar uma parceria 

suplementar ao que já tem em curso. ................................................................................................  

O Presidente da Câmara informou que relativamente à cativação de verbas do atual QREN, a 

posição relativa de Oliveira do Bairro traduz-se em ter aprovado um valor de 1.068 € (mil e sessenta 

e oito euros) por munícipe. Por comparação com outros municípios da CIRA, informou que o 

Município seguinte tem apenas aprovado 691 € (seiscentos e noventa e um euros) por munícipe. ....  

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

PONTO 2 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA APRESENTADA PELO VEREADOR DO PELOURO – PROJETO 

DE REGULAMENTO DOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DO 

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO. ................................................................................................  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Vereador Carlos Ferreira a fim de expor 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, o seguinte: ......................................................................................................................  

1.º - Subscrever o Projeto de Regulamento dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos 

do Município de Oliveira do Bairro, ao abrigo do disposto no artigo 241.º da Constituição da 

República Portuguesa, da alínea a) do n.º 6 do art.º 64.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; ....................................................  

2.º - Remeter à Assembleia Municipal, nos termos da alínea a) do n.º 2 do art.º 53.º do referido 

diploma legal; ....................................................................................................................................  

3.º - Em caso de aprovação, promover a sua publicação nos termos legais. .......................................  

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

PONTO 3 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA APRESENTADA PELO VEREADOR DO PELOURO – PROJETO 

DE REGULAMENTO DE PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO. ...............................  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Vereador Carlos Ferreira a fim de expor o assunto, 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria com a abstenção do Vereador Jorge 
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Mendonça, o seguinte: ......................................................................................................................  

1.º - Subscrever o Projeto de Regulamento da Publicidade do Município de Oliveira do Bairro, nos 

termos sujeitos a discussão pública, com as alterações ora introduzidas, ao abrigo do disposto no 

artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, da alínea a) do n.º 6 do art.º 64.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 da Lei n.º 97/88, de 17 de agosto, na sua redação atual; ................................................................  

2.º - Remeter à Assembleia Municipal, nos termos da alínea a) do n.º 2 do art.º 53.º do referido 

diploma legal; ....................................................................................................................................  

3.º - Em caso de aprovação, promover a sua publicação nos termos legais. .......................................  

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

PONTO 4 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA APRESENTADA PELO VEREADOR DO PELOURO – PROJETO 

DE REGULAMENTO DE OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO 

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

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Vereador Carlos Ferreira a fim de expor o assunto, 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria com a abstenção do vereador Jorge 

Mendonça, o seguinte: ......................................................................................................................  

1.º - Aprovar nos exatos termos exarados, a proposta de Projeto de Regulamento de Ocupação do 

Espaço Público de Oliveira do Bairro, ao abrigo do disposto no artigo 241.º da Constituição da 

República Portuguesa, no art.º 11.º do Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, e nas alíneas a) do 

n.º 2 do art.º 53.º e alínea a) do n.º 6 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua 

atual redação; ....................................................................................................................................  

2.º - Submeter o Projeto de Regulamento a audiência dos interessados e, concomitantemente, a 

um período de discussão pública, durante o prazo de 30 dias úteis, garantindo-se a sua adequada 

divulgação através de edital, no site oficial da Autarquia e no Diário da República; ...........................  

3.º - Se após o decurso do período de audiência dos interessados e discussão pública, não tiver 

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

definitivamente aprovado; .................................................................................................................  

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

consideração e análise da Câmara Municipal, com vista ao seu eventual acolhimento; ......................  

5.º - Posteriormente, deverá a proposta de projeto de regulamento ser remetida à Assembleia 

Municipal, para ulterior sancionamento; ............................................................................................  

6.º - Em caso de aprovação, promover a sua publicação nos termos legais; .......................................  
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7.º - As disposições que pressuponham a existência do “Balcão do Empreendedor” apenas entrarão 

em vigor na data da sua entrada em funcionamento. ........................................................................  

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

PONTO 5 – OFÍCIO DA DIREÇÃO REGIONAL DE ECONOMIA DO CENTRO – PEDIDO DE PARECER 

NO ÂMBITO DA CARTA ARQUEOLÓGICA E SOBRE O PLANO PEDREIRA. ..........................................  

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

os Vereadores Carlos Ferreira, Jorge Mendonça e Henrique Tomás. ..................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Informação 

apresentada pela Unidade dos Serviços Municipais, referente ao “Pedido de Informação referente à 

Emissão de Parecer relativamente ao Processo de Licenciamento (revisão do plano pedreira) da 

Pedreira de Argilas denominada de “Barroquinha”, sita no lugar de Albergue, Freguesia da 

Palhaça”, que aqui se dá por reproduzida para todos os efeitos legais, nos exatos termos exarados.  

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

PONTO 6 – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE 

GESTÃO, INCLUINDO OS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

OLIVEIRA DO BAIRRO. .......................................................................................................................  

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

os Vereadores Jorge Mendonça e Henrique Tomás. ..........................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por maioria, com a abstenção do Vereador Jorge 

Mendonça, o seguinte: .....................................................................................................................  

1.º - Aprovar o Relatório de Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, Incluindo 

os de Corrupção e Infrações Conexas da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, que aqui se dá 

por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais. .............................................................  

2.º - Remeter o supra mencionado Relatório ao Conselho de Prevenção da Corrupção, DGAL e IGF.  

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

PONTO 7 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE GESTÃO URBANÍSTICA E OBRAS 

MUNICIPAIS – EMPREITADA DE “PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS NO CONCELHO – 2011” 

APROVAÇÃO DE TRABALHOS A MAIS A PREÇOS CONTRATUAIS E TRABALHOS A MENOS. .............  

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 Henrique Tomás.........................................................  

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

1.º - Aprovar os Trabalhos a Mais a Preços Contratuais e Trabalhos a Menos na Empreitada de 

“Pavimentação de Arruamentos no Concelho - 2011” adjudicada à firma Vítor Almeida & Filhos, 
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S.A., no montante de 92.937,00 € (noventa e dois mil novecentos e trinta e sete euros) e 

20.115,00 € (vinte mil cento e quinze euros) respetivamente, acrescidos de IVA à taxa legal em 

vigor. .................................................................................................................................................  

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

efeitos legais. .....................................................................................................................................  

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

PONTO 8 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE GESTÃO URBANÍSTICA E OBRAS 

MUNICIPAIS – ADAPTAÇÃO DO LAZER V – ALAMEDA EM OLIVEIRA DO BAIRRO. ............................  

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Informação 

apresentada pela Unidade de Gestão Urbanística e Obras Municipais, referente à “Adaptação do 

Lazer V – Alameda em Oliveira do Bairro”, que aqui se dá por reproduzida para todos os efeitos 

legais, nos exatos termos exarados. ...................................................................................................  

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

PONTO 9 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA APRESENTADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA – OFÍCIOS 

DAS JUNTAS DE FREGUESIA DE BUSTOS, MAMARROSA E TROVISCAL – PEDIDO DE APOIO PARA 

PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. .......................................................................................................  

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

os Vereadores Jorge Mendonça e Henrique Tomás. ..........................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ao abrigo do disposto na alínea 

b) do n.º 6 do art.º 64.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, atribuir, para o efeito, um apoio financeiro no valor de 1.250,00 

€ (mil duzentos e cinquenta euros), acrescido de IVA (no caso deste não ser dedutível) a cada uma 

das Juntas de Freguesia (Bustos, Mamarrosa e Troviscal), promovendo-se a devida publicitação em 

Boletim Municipal. .............................................................................................................................  

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

PONTO 10 – OFÍCIO DA JUNTA DE FREGUESIA DO TROVISCAL – PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO 

FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE TERRENO DESTINADO AO PARQUE DE MERENDAS. ...................  

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ao abrigo do disposto na alínea 

b) do n.º 6 do art.º 64.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, atribuir, após a competente cabimentação, um apoio financeiro 
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no valor de 15.000,00 € (quinze mil euros) à Junta de Freguesia do Troviscal, com vista à aquisição 

de terreno destinado ao Parque de Merendas. ...................................................................................  

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

PONTO 11 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELO SECRETÁRIO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA – 

PROJETO “TERRA SOLIDÁRIA”. ..........................................................................................................  

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal tomou conhecimento da conclusão do Projeto “Terra 

Solidária” promovido pela Freguesia de Oliveira do Bairro. ................................................................  

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

PONTO 12 – OFÍCIO DA APOFORNO – ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA PÓVOA DO FORNO, A 

SOLICITAR A CEDÊNCIA DO “ESPAÇO INOVAÇÃO” NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2013 PARA 

EFEITOS DE REALIZAÇÃO DO “2.º GRANDE TORNEIO DE SUECA DA BAIRRADA”. ...........................  

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” à APOFORNO – Associação dos Amigos da Póvoa do Forno, no dia 9 de 

fevereiro de 2013, com vista à realização do “2.º Grande Torneio de Sueca da Bairrada”. ................  

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

PONTO 13 – E-MAIL DO IPSB – COLÉGIO FREI GIL, A SOLICITAR A CEDÊNCIA DO “ESPAÇO 

INOVAÇÃO” NO DIA 2 DE MARÇO DE 2013 PARA EFEITOS DE REALIZAÇÃO DO JANTAR DE GALA 

DOS ALUNOS FINALISTAS DO 12.º ANO. ...........................................................................................  

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 IPSB – Colégio Frei Gil, no dia 2 de março de 2013, com vista à realização do 

“Jantar de Gala dos Alunos Finalistas do 12.º Ano”. ..........................................................................  

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

PONTO 14 – E-MAIL DA KIWICOOP – COOPERATIVA FRUTÍCOLA DA BAIRRADA, C.R.L., A 

SOLICITAR A CEDÊNCIA DO AUDITÓRIO DO “ESPAÇO INOVAÇÃO” NO DIA 29 DE JANEIRO DE 

2013 PARA EFEITOS DE REALIZAÇÃO DE UMA AÇÃO SOBRE “ALTERAÇÕES AO CÓDIGO DO IVA” 

– RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA DATADO DE 21/01/2013. .......  

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

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

Presidente da Câmara, datado de 21 de janeiro de 2013, em que autorizou a cedência gratuita do 

Auditório do “Espaço Inovação” à Kiwicoop – Cooperativa Frutícola da Bairrada, C.R.L. no dia 29 

de janeiro de 2013. ............................................................................................................................  

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

 

A D I T A M E N T O 

 

PONTO 1 – PROPOSTA APRESENTADA PELO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA – REQUALIFICAÇÃO 

DA EN 235 – NOVA ALAMEDA DA CIDADE – CEDÊNCIA GRATUITA DE TERRENO COM 

PAGAMENTO DE INDEMNIZAÇÃO. ....................................................................................................  

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

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

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

1.º - Aceitar a cedência gratuita de 45 m2 de terreno, nos termos da Proposta apresentada pelo 

Vice-Presidente da Câmara, datada de 31 de janeiro de 2013; ..........................................................  

2.º - Aprovar o pagamento de uma indemnização a Herculano Abrantes Maia e esposa Terezinha 

de Fátima Carvalho da Fonseca Maia, no valor de 2.000,00 € (dois mil euros), por danos 

patrimoniais. ......................................................................................................................................  

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

PONTO 2 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO BALCÃO INTEGRADO – REQUERIMENTO DE TEIXEIRA 

& BARROS, LDA. A SOLICITAR O ALARGAMENTO DE HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO 

COMERCIAL “CAFÉ SAGITÁRIO”. ......................................................................................................  

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar o Alargamento do 

Horário do Estabelecimento “Sagitário Bar” até às 04:00, nos dias 2, 9, 16 e 23 de fevereiro, 2, 9, 

16, 23 e 30 de março, 6, 13, 20, e 27 de abril, 4, 11, 18 e 25 de maio, 1, 8, 15, 22 e 29 de junho 

do corrente ano. ................................................................................................................................  

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

PONTO 3 – OFÍCIO DA FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE TROVISCAL A 

SOLICITAR O TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE MONUMENTO. ..........................  
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Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Presidente da Câmara a fim de introduzir o 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, disponibilizar uma viatura 

municipal para efetuar o transporte do material necessário à construção de monumento ao 

Sagrado Coração de Maria. ...............................................................................................................  

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

PONTO 4 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 4/2013 APRESENTADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA - 

CONTRATAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO PREVISTOS NO MAPA DE PESSOAL – ASSISTENTES 

OPERACIONAIS. .................................................................................................................................  

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o teor da Informação 

prestada pelo Presidente da Câmara, referente à “Contratação de Postos de Trabalho Previstos no 

Mapa de Pessoal – Assistentes Operacionais”, que aqui se dá por reproduzida para todos os efeitos, 

nos exatos termos exarados; ..............................................................................................................  

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

PONTO 5 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 5/2013 APRESENTADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA – 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONSULTADORIA JURÍDICA – JPALMS ADVOGADOS 

RL – MODIFICAÇÃO DO CONTRATO E RENOVAÇÃO (PARECER PRÉVIO VINCULATIVO – ART.º 75.º 

DA LEI N.º 66-B/2012, DE 31 DE DEZEMBRO). ...................................................................................  

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

Vereador Jorge Mendonça. .................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por maioria, com a abstenção dos Vereadores Jorge 

Mendonça e Lília Águas, aprovar o teor da Informação prestada pelo Presidente da Câmara, 

referente ao “Contrato de Prestação de Serviços – Consultadoria Jurídica – JPALMS Advogados RL – 

Modificação do Contrato e Renovação (Parecer Prévio Vinculativo – art.º 75.º da Lei n.º 66-B/2012, 

de 31 de Dezembro”, que aqui se dá por reproduzida para todos os efeitos, nos exatos termos 

exarados; ...........................................................................................................................................  

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

PONTO 6 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 6/2013 APRESENTADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA – 

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AVENÇAS – RENOVAÇÃO DOS CONTRATOS 

(PARECER PRÉVIO VINCULATIVO – ART.º 75.º DA LEI N.º 66-B/2012, DE 31 DE DEZEMBRO). ...........  

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

os Vereadores Jorge Mendonça e Henrique Tomás. ............................................................................  
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção do Vereador Jorge 

Mendonça, aprovar o teor da Informação prestada pelo Presidente da Câmara, referente aos 

“Contratos de Prestação de Serviços – Avenças – Renovação dos Contratos (Parecer Prévio 

Vinculativo – art.º 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro”, que aqui se dá por reproduzida 

para todos os efeitos, nos exatos termos exarados; ............................................................................  

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

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

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria referente ao dia 30 

de janeiro do ano de 2013, o qual acusa os seguintes dados e valores: .............................................  

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS:  ............................................................ 2.182.871 Euros e 94 Cêntimos 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS:  ................................................... 1.071.459 Euros e 68 Cêntimos 

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES:  ....................................................... 3.254.331 Euros e 62 Cêntimos 

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

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

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO: Intervieram neste ponto da Ordem de Trabalhos 

os seguintes cidadãos: .....................................................................................................................  

ADELINO CRUZ, residente na Freguesia do Troviscal, que referiu estar satisfeito pelo facto de ter 

sido atribuído algum apoio à Junta de Freguesia, tanto mais que irão decorrer mais algumas obras 

de beneficiação do Parque de Merendas, aguardando que novos apoios financeiros sejam 

concedidos.......................................................................................................................................  

FERNANDO HENRIQUES, residente na Freguesia de Oliveira do Bairro, recordou haver algumas 

tampas de saneamento que não se encontram devidamente regularizadas, com os inerentes 

transtornos na circulação. ..................................................................................................................  

Tendo em atenção que em diversos apartamentos existem animais, que habitualmente passeiam 

nos jardins públicos, causando alguns transtornos e mal estar às pessoas que utilizam igualmente 

aqueles espaços, dever-se-ia tentar solucionar esta situação. .............................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA, informou ter tomado nota das preocupações, tendo já equacionado a 

colocação de equipamentos pelo Concelho que permitisse a recolha e depósito daquele tipo de 

dejetos, relembrando que na Nova Alameda da Cidade, as ilhas ecológicas irão possuir um 

dispensador de sacos destinados à recolha daqueles resíduos. ...........................................................  

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

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

APROVAÇÃO DA ATA: A Câmara Municipal deliberou por maioria, com o voto contra do Vereador 
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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 

dezoito horas e quinze minutos, da qual se lavrou a presente Ata, que depois de lida e aprovada vai 

ser assinada por todos os presentes acima referidos e por mim, José Miguel Cardoso Duarte, 

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

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

 

______________________________________ 

MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA 

 

 

 

_______________________________________ 

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 
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_________________________ 

HENRIQUE SANTIAGO TOMÁS 

 

 

 

_____________________________ 

JOSÉ MIGUEL CARDOSO DUARTE 

 

 


