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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PRIVADA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO, REALIZADA NO DIA 16 DE MAIO DE 

2013.  ...........................................................  

 

Aos dezasseis dias do mês de maio 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 dos Vereadores Laura Sofia Aires Ferreira Pires, Carlos Manuel Ferreira Ferreira, 

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

Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, ao abrigo do disposto no art.º 62.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e nos 

termos das deliberações do Executivo Municipal datadas de 27 de Outubro de 2009 e de 11 de 

abril de 2013. .....................................................................................................................................  

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

Não esteve presente o Vice-Presidente da Câmara, tendo este comunicado a respetiva ausência em 

16 de maio e tendo a respetiva falta sido considerada justificada. ......................................................  

Tendo solicitado a suspensão do Mandato pelo período de trinta dias, por se encontrar 

temporariamente afastado da área da Autarquia, não esteve presente o Vereador Jorge Diogo 

Cardoso Mendonça. ...........................................................................................................................  

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

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 e os Vereadores Laura Pires, 

Carlos Ferreira, Lília Águas e Henrique Tomás. ...................................................................................  

A Vereadora Laura Pires fez um balanço da realização do evento “Viva as Associações” e da “Festa 

da Criança” referindo tratar-se de uma iniciativa que tem granjeado muito reconhecimento dentro 

e fora do Concelho, com sucesso junto das crianças, tendo o modelo vindo a ser atualizado ano 

após ano, tendo sido um gosto participar nestas edições. ..................................................................  

Referiu ter sido bastante agradável verificar as atividades conjuntas em palco entre as diversas 

associações do Concelho, agradecendo a dedicação dos Técnicos envolvidos. ...................................  

Mais disse ter havido o cuidado permanente pela limpeza daquele espaço, nomeadamente com a 

colocação de contentores para a recolha seletiva de lixos, agradecendo ao Vereador Carlos Ferreira.  

O Vereador Henrique Tomás saudou o Executivo Municipal pela forma como decorreu o evento 

“Viva as Associações”, nomeadamente as parcerias existentes nas atuações em palco por parte das 

Associações........................................................................................................................................  

Ficou agradado por ter sido feito o arranjo na estrada da Caneira de Vila Verde, tendo contudo 

havido alguma falta de cuidado na finalização da obra, solicitando que as deficiências fossem 

reparadas. ..........................................................................................................................................  

Em relação ao Parque da Seara, referiu que aquele espaço deve ter a dignidade que merece, dado 

haver um grande movimento, nomeadamente para a recolha de água, havendo inclusivamente 

uma zona onde se pode encontrar uma nascente a céu aberto, a que poderia ser dada visibilidade. .  

No que respeita ao arruamento que liga a Avenida Dr. Abílio Pereira Pinto à Rua Cândido dos Reis, 

referiu ser da opinião que se deveria proibir o estacionamento de viaturas em frente aos prédios, 

dado que os veículos ali estacionados dificultam bastante a circulação automóvel. ............................  

A Vereadora Lília Águas reportando-se ao “Viva as Associações” e à “Festa da Criança”, referiu 

que este último é dos mais participados por parte das pessoas do concelho e não só, tendo 

verificado que o mesmo está bem planeado e os próprios técnicos da Câmara Municipal 

demonstram estar bastante empenhados na realização do evento, pelo que considera ser um 

evento que deve ser para continuar. ..................................................................................................  

Procurou saber o ponto de situação do processo do Kartódromo. .....................................................  

Em relação à Cerâmica Rocha e apesar de ter sido colocada uma proteção, tem a sensação que a 

mesma não é suficiente para garantir a segurança de quem circula naquele arruamento, 

questionando quais as diligências que estão a ser tomadas nessa matéria. ........................................  
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O Vereador Carlos Ferreira relativamente ao Parque da Seara, referiu que nos próximos anos o 

embelezamento do mesmo poderá ser uma realidade, dado que é o Parque mais frequentado do 

Concelho e muito embora a gestão do mesmo seja da competência de duas Freguesias a Câmara 

Municipal terá de ter um grande relevo naquela beneficiação. ..........................................................  

No que respeita à nascente de água, informou que os serviços técnicos têm conhecimento da 

situação, contudo, a mesma representa algum perigo dado o solo ser muito instável naquele local. .  

Em relação ao arruamento que liga a Avenida Dr. Abílio Pereira Pinto à Rua Cândido dos Reis, 

referiu que, certamente nos programas eleitorais das diferentes candidaturas ao próximo ato 

eleitoral, haverá propostas para solucionar não somente aquela questão, mas igualmente toda a 

zona central da cidade de Oliveira do Bairro e da zona central da Vila de Oiã. ...................................  

O Presidente da Câmara disse partilhar as palavras proferidas pelos Vereadores relativamente à 

realização dos eventos “Viva as Associações” e “Festa da Criança”. Renovando os agradecimentos 

já feitos durante o evento ao Vice-Presidente da Câmara relativamente ao evento “Viva as 

Associações” e à Dr.ª Laura Pires no que respeita à “Festa da Criança”, sendo essas palavras de 

agradecimento extensíveis a todos os que participaram na realização dos mesmos. ..........................  

Informou que a intervenção efetuada na Rua da Caneira, foi uma primeira intervenção, sendo 

necessário efetuar melhoramentos.....................................................................................................  

Em relação ao arruamento que liga a Avenida Dr. Abílio Pereira Pinto à Rua Cândido dos Reis, 

defendeu que muito provavelmente a solução passará pela circulação automóvel num só sentido, 

dado que o estacionamento é sempre necessário. .............................................................................  

Em relação à questão do kartódromo, informou que o processo se encontra nas instâncias judiciais, 

aguardando-se uma decisão. .............................................................................................................  

Face às decisões tomadas pela Câmara Municipal, a autorização para funcionamento daquela 

atividade foi concedida pelo Tribunal. ................................................................................................  

Referiu que a vedação colocada na Cerâmica Rocha foi colocada para segurança de quem circula, 

caso haja alguma derrocada, tendo assinado ontem o início de um novo procedimento por forma a 

reforçar a segurança, designadamente através da demolição de parte do edificado e reforço da 

restante estrutura de segurança. ........................................................................................................  

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

PONTO 2 – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MANDATO PELO VEREADOR JORGE MENDONÇA – 

APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO. .........................................................................................................  

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, o seguinte: ...................................  
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1.º - Deferir o pedido de suspensão do mandato pelo período de 30 (trinta) dias e com efeitos a 

partir da presente data, inclusive; .......................................................................................................  

2.º - Mandar convocar o Sr. Jorge Ferreira Pato para integrar o Órgão Executivo do Município de 

Oliveira do Bairro, cidadão imediatamente a seguir na ordem da lista do CDS/PP, em conformidade 

com o disposto no n.º 6, do artigo 77.º e artigo 79.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada 

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro. .............................................................................................  

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

PONTO 3 – RELATÓRIO FINAL PARA EFEITOS DE ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA “CONSTRUÇÃO 

DA FEIRA DA PALHAÇA – 2.ª FASE” À FIRMA CUNHA & BARROSO, LDA. – CONSTRUTORES CIVIS 

E OBRAS PÚBLICAS, PELO VALOR DE 496.736,15 € + IVA. ...............................................................  

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

e o Vereador Henrique Tomás. ............................................................................................................  

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

1.º – Aprovar todas as propostas contidas no Relatório Final relativo ao Concurso Público da 

Empreitada de “Construção da Feira da Palhaça – 2.ª Fase”, que aqui se dá por integralmente 

reproduzido para todos os efeitos legais; ...........................................................................................  

2.º – Notificar a firma Cunha e Barroso, Lda., da adjudicação daquela empreitada pelo valor da sua 

proposta no montante de 496.736,15 € (quatrocentos e noventa e seis mil setecentos e trinta e seis 

euros e quinze cêntimos) + IVA e, para os demais efeitos, previstos no n.º 2 do Art.º 77.º do Código 

dos Contratos Públicos (CCP); ............................................................................................................  

3.º - Notificar, em simultâneo, todos os concorrentes da sobredita decisão de adjudicação, nos 

termos preceituados no Art.º 77.º do CCP. ........................................................................................  

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

PONTO 4 – PROPOSTA APRESENTADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA - REQUALIFICAÇÃO DA 

RUA DAS OBRAS SOCIAIS NA MAMARROSA - AQUISIÇÃO DO PRÉDIO RÚSTICO ARTIGO 

2.186/MAMARROSA PELO PREÇO DE 8.000,00€ E PERMUTA A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO E 

OS HERDEIROS DE MANUEL AUGUSTO MARTINS JÚNIOR, DO CITADO PRÉDIO POR PARCELA DE 

TERRENO COM 290M2 DE ÁREA INTEGRANTE DE PRÉDIO RÚSTICO ARTIGO 2.187/MAMARROSA 

PARA INTEGRAR O DOMÍNIO PUBLICO MUNICIPAL, DESIGNADAMENTE PARA PASSEIO E 

ESTACIONAMENTO E CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE DE TERRAS. ........................................  

Não participou na discussão nem na votação do presente assunto da Ordem de Trabalhos, tendo-se 

ausentado da Sala, a Vereadora Laura Pires. ....................................................................................  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Presidente da Câmara a fim de introduzir o assunto 
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e os Vereadores Carlos Ferreira, Lília Águas e Henrique Tomás. ..........................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por maioria, com dois votos contra dos Vereadores 

Lília Águas e Henrique Tomás e dois votos a favor do Presidente da Câmara e do Vereador Carlos 

Ferreira, tendo o Presidente da Câmara exercido o seu voto de qualidade, nos termos do n.º 2 do 

art.º 89.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, o seguinte: ...............................................................................................  

1.º - Aprovar e autorizar a compra aos Sr. Rogério Micaelo Grangeia e mulher Ercília Maria de Jesus 

Martins do prédio rústico artigo 2.186/Mamarrosa, pelo preço de 8.000,00 € (oito mil euros); .........  

2.º - Autorizar a permuta do prédio a adquirir, pelo futuro prédio a constituir, que corresponderá à 

parcela com a área de 290m2, a desanexar do prédio mãe, propriedade dos herdeiros de Manuel 

Augusto Martins Júnior, nos termos propostos no ponto 4 da Proposta apresentada pelo Presidente 

da Câmara, mediante celebração de contrato promessa para o efeito, que permitirá ao município, 

entrar na posse da mencionada parcela, até a concretização dos procedimentos matriciais e 

registrais para a celebração da escritura; ............................................................................................  

3.º - Aprovar a construção de um muro para suporte de terras, até à altura do passeio ou numa 

altura necessária para suporte de terras, em blocos de cimento 50x20x20, incluindo viga de 

fundação, pilares 20x20, espaçados 5m, cinta de remate sobre a fiada superior, no remanescente 

do prédio rústico artigo 2.187 confinante com a Rua das Obras Sociais. ............................................  

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

PONTO 5 – OFÍCIO DA UNIÃO DESPORTIVA, CULTURAL E RECREATIVA DO SILVEIRO A SOLICITAR 

A CEDÊNCIA DE CAMIÃO DE AREIA DE PRAIA. .................................................................................  

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, fornecer um camião de areia da 

praia à Associação Desportiva, Cultural e Recreativa do Silveiro, para ser colocada no Parque da 

Pateira. ..............................................................................................................................................  

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

PONTO 6 – E-MAIL DA DIREÇÃO DE CAMPANHA DO PPD/PSD, A SOLICITAR A CEDÊNCIA DO 

AUDITÓRIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO, NO DIA 17 DE MAIO DE 2013 

PARA EFEITOS DE REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DA EQUIPA CANDIDATA PELAS LISTAS DO 

PPD/PSD À JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVEIRA DO BAIRRO PARA AS ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS 

2013. .................................................................................................................................................  

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a cedência gratuita do 



 

 
 
 

         6|9 

 

Auditório da Biblioteca Municipal, à Direção de Campanha do PPD/PSD de Oliveira do Bairro, no dia 

17 de maio de 2013, para efeitos de apresentação da Equipa Candidata pelas Listas do PPD/PSD à 

Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro nas Eleições Autárquicas de 2013. .......................................  

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

PONTO 7 – E-MAIL DA DIREÇÃO DE CAMPANHA DO PPD/PSD, A SOLICITAR A CEDÊNCIA DA 

SALA DE EXPOSIÇÕES DE OIÃ, NO DIA 26 DE MAIO DE 2013 PARA EFEITOS DE REALIZAÇÃO DE 

APRESENTAÇÃO DA EQUIPA CANDIDATA PELAS LISTAS DO PPD/PSD À JUNTA DE FREGUESIA DE 

OIÃ PARA AS ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS 2013. ..................................................................................  

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a cedência gratuita da 

Sala de Exposições de Oiã, à Direção de Campanha do PPD/PSD de Oliveira do Bairro, no dia 26 de 

maio de 2013, para efeitos de apresentação da Equipa Candidata pelas Listas do PPD/PSD à Junta 

de Freguesia de Oiã nas Eleições Autárquicas de 2013.......................................................................  

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

PONTO 8 – E-MAIL DA KIWICOOP – COOPERATIVA FRUTÍCOLA DA BAIRRADA, CRL, A SOLICITAR 

A CEDÊNCIA DO AUDITÓRIO DO “ESPAÇO INOVAÇÃO” NO DIA 25 DE MAIO DE 2013 PARA 

EFEITOS DE REALIZAÇÃO DE UM COLÓQUIO. ...................................................................................  

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a cedência gratuita do 

Auditório do “Espaço Inovação” à Kiwicoop – Cooperativa Frutícola da Bairrada, CRL, no dia 25 de 

maio de 2013, para efeitos de realização de um Colóquio. ................................................................  

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

PONTO 9 – E-MAIL DA SGBT, UNIPESSOAL, LDA. A SOLICITAR A CEDÊNCIA DO AUDITÓRIO DA 

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO, NO DIA 6 DE MAIO DE 2013 PARA EFEITOS DE 

REALIZAÇÃO DE UMA AÇÃO DE FORMAÇÃO E APRESENTAÇÃO NA ÁREA DA EFICIÊNCIA DO 

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA 

DATADO DE 2 DE MAIO DE 2013. ....................................................................................................  

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

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

da Câmara, datado de 2 de maio de 2013, em que autorizou a cedência gratuita do Auditório da 

Biblioteca Municipal à firma SGBT, Unipessoal, Lda., no dia 6 de maio de 2013. ...............................  

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

PONTO 10 – E-MAIL DA COMISSÃO POLÍTICA CONCELHIA DO CDS/PP DE OLIVEIRA DO BAIRRO, A 
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SOLICITAR A CEDÊNCIA DO AUDITÓRIO DO “ESPAÇO INOVAÇÃO” NO DIA 11 DE MAIO DE 2013 

PARA EFEITOS DE APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURA ÀS ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS 2013 - 

RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DATADO DE 3 DE MAIO DE 2013. ....  

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

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

da Câmara, datado de 2 de maio de 2013, em que autorizou a cedência gratuita do Auditório do 

“Espaço Inovação” à Comissão Política Concelhia do CDS/PP, no dia 11 de maio de 2013. ..............  

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

 

A D I T A M E N T O 

 

PONTO 1 - APROVAÇÃO DE PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO E A EMPRESA BÍCEPES & TRÍCEPES – GINÁSIOS, LDA. – APOIO A ATIVIDADES 

DESPORTIVAS. ...................................................................................................................................  

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

o Presidente da Câmara e a Vereadora Lília Águas. ............................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, considerar de interesse municipal 

a realização das atividades físicas e desportivas a realizar pela empresa Bícepes & Trícepes – 

Ginásios, Lda. e em consequência aprovar a Minuta de Protocolo, que aqui se dá por integralmente 

reproduzida para todos os efeitos legais, a celebrar entre o Município de Oliveira do Bairro e a 

empresa Bícepes & Trícepes – Ginásios, Lda., com vista a apoiar a realização de atividades físicas ao 

ar livre, de forma gratuita para toda a população. .............................................................................  

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

PONTO 2 – ACORDO DE PARCERIA A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO E 

O CENTRO DE RECURSOS PARA A INCLUSÃO (CRI) CERCIAG – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO 

PRESIDENTE DA CÂMARA DATADO DE 16 DE MAIO DE 2013. .........................................................  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos a Vereadora Laura Pires a fim de expor o assunto e o 

Vereador Henrique Tomás. ................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, ratificar a declaração do 

Presidente da Câmara, datada de 16 de maio de 2013, relativo ao estabelecimento de acordo de 

Parceria entre o Município de Oliveira do Bairro e o Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) 

CERCIAG. ..........................................................................................................................................  

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



 

 
 
 

         8|9 

 

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

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria referente ao dia 15 

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

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS:  ............................................................ 2.009.811 Euros e 26 Cêntimos 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS:  ...................................................... 977.554 Euros e 24 Cêntimos 

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES:  ....................................................... 2.987.365 Euros e 50 Cêntimos 

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

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

APROVAÇÃO DA ATA: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, nos termos do n.º 1 e do 

n.º 2 do art.º 92.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 

5-A/2002, de 11 de Janeiro, aprovar a presente Ata. .........................................................................  

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

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Câmara Municipal declarou encerrada a reunião, eram 

dezasseis horas e trinta e cinco 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 

 

 

 

_______________________________ 

LAURA SOFIA AIRES FERREIRA PIRES 

 

 

 

________________________________ 

CARLOS MANUEL FERREIRA FERREIRA 

 

 

 

_________________________________________ 

LÍLIA ANA DA CRUZ OLIVEIRA MARTINS ÁGUAS 
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_________________________ 

HENRIQUE SANTIAGO TOMÁS 

 

 

 

_____________________________ 

JOSÉ MIGUEL CARDOSO DUARTE 

 

 

 

 


