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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PRIVADA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO, REALIZADA NO DIA 11 DE JULHO 

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

 

Aos onze dias do mês de julho 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, 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 da 

deliberação do Executivo Municipal datada de 27 de outubro de 2009. .............................................  

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

Não esteve presente o Vereador Jorge Ferreira Pato, tendo o mesmo comunicado a sua ausência 

em 9 de julho de 2013, respetivamente. .............................................................................................  

A falta foi considerada justificada. ......................................................................................................  

O Vereador Jorge Ferreira Pato, requereu 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.  ...........................  

Nos termos e ao abrigo do disposto no art.º 78 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, compareceu Marisa da Cunha 

Ferreira, na sequência e em substituição do Vereador Jorge Ferreira Pato. ..........................................  

Tendo sido verificada a respetiva identidade e legitimidade, passou a mesma a participar na 

presente reunião. ................................................................................................................................  

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

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

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

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 Lília Águas e 

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

O Vereador Henrique Tomás, procurou saber o ponto de situação da Feira do Gado da Palhaça, 

designadamente se a mesma se encontra em funcionamento. .........................................................  

Procurou saber se já há solução definitiva para o “puzzle” existente em frente à Escola de 

Condução de Oliveira do Bairro. .......................................................................................................  

A Vereadora Lília Águas, referiu que no site municipal ainda consta o nome do Dr. Jorge Mendonça 

como Vereador Municipal, contudo, dado que o mesmo já renunciou ao Mandato deve esta 

informação ser corrigida. ..................................................................................................................  

Em relação ao lote que foi decidido alienar ao Grupo Tavares, questionou a razão pela qual o 

processo ainda não se encontra concluído. .......................................................................................  

O Presidente da Câmara, referiu que no que respeita à Feira do Gado da Palhaça, a gestão da 

mesma é da competência da Junta de Freguesia, contudo, pelo que tem conhecimento, por força 

da atual legislação a mesma funciona em dimensões muito reduzidas. .............................................  

Sobre o apelidado “puzzle”, recordou já ter informado anteriormente que o que se encontra no 

local é fruto de diálogo com os Técnicos Municipais, sendo que, o que está lá hoje como provisório, 

será convertido em definitivo. ...........................................................................................................  

No que respeita à questão do site, registou a informação sendo que irá dar instruções para que a 

situação seja corrigida. ......................................................................................................................  

Relativamente ao Lote de Terreno na Zona Industrial de Vila Verde, informou que, por acordo entre 

os compradores e a Câmara Municipal, após o pagamento total do valor da compra, a escritura 

será efetuada. Por outro lado, estando o armazém municipal praticamente concluído, 

posteriormente serão realizadas as respetivas mudanças. .................................................................  

A Vereadora Lília Águas perguntou se o acordo existente resulta do facto de a Câmara ainda não 

ter disponibilizado o espaço, ou tem a ver com a falta de pagamento por parte dos compradores, 
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uma vez que o próprio contrato contempla determinados prazos que já foram ultrapassados. .........  

O Presidente da Câmara informou que é um misto, contudo nunca foi colocado em causa esse 

facto, não havendo qualquer tipo de situação litigiosa entre ambas as partes e brevemente será 

presente em Reunião de Câmara para ratificação e regularização da situação. .................................  

Informou ter decorrido no último fim de semana as Marchas Populares, tendo registado com 

agrado a grande participação dos mais pequenos e a grande envolvência da população que encheu 

o Estádio Municipal para presenciar o evento. ..................................................................................  

Mais disse que hoje pelas 18.30 irá ocorrer a inauguração do Parque do Carreiro Velho, convidando 

todos para estarem presentes. ..........................................................................................................  

Informou que amanhã irá ocorrer a inauguração da Nova Alameda da Cidade e da Fiacoba/2013 e 

Feira do Cavalo da Bairrada. .............................................................................................................  

Mais informou ter havido uma reunião com as Águas do Carvoeiro, tendo sido mencionada a 

consignação da obra que irá transportar a água ao Concelho de Oliveira do Bairro, sendo que a 

mesma se iniciará na próxima semana. .............................................................................................  

Comunicou aos presentes que a correção no site municipal já se encontra efetuada. .......................  

A Vereadora Lília Águas, solicitou o acesso ao projeto onde consta as áreas de intervenção no 

Concelho de Oliveira do Bairro, tendo este pedido sido aceite pelo Presidente da Câmara. ..............  

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

PONTO 2 – PROPOSTA APRESENTADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA – APROVAÇÃO DA 

MINUTA DE PROTOCOLO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A CELEBRAR COM A FREGUESIA 

DA PALHAÇA, NO VALOR DE 8.912,00 €. .........................................................................................  

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

e a Vereadora Lília Águas. ...................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por maioria, com os votos contra das Vereadoras 

Lília Águas e Marisa Ferreira o seguinte: ............................................................................................  

1.º - Aprovar e autorizar o pagamento de comparticipação financeira à freguesia da Palhaça do 

montante de 8.912,00 € (oito mil novecentos e doze euros) destinando-se a mesma a suportar o 

custo total com a aquisição do prédio identificado no n.º 3 da Proposta do Presidente da Câmara 

datada de 2 de julho de 2013, que se destina à ampliação do cemitério da vila e freguesia da 

Palhaça, sendo todos os encargos inerentes a tal ato suportados pela freguesia da Palhaça, a quem 

incumbe a obrigação de remeter cópia da escritura de compra e venda, logo que tal se verifique. ....  

2.º - Aprovar a minuta de protocolo que se aqui se dá por reproduzida para todos os efeitos. ..........  

 ..........................................................................................................................................................  
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PONTO 3 – APROVAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 

DESPORTIVO, A CELEBRAR COM A ASSOCIAÇÃO EQUESTRE DA BAIRRADA NO ÂMBITO DA 6.ª 

FEIRA DO CAVALO 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 maioria, com a abstenção dos Vereadores Lília 

Águas, Marisa Ferreira e Henrique Tomás, 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 Associação Equestre da Bairrada, com 

vista à atribuição de uma comparticipação financeira no valor de 25.500,00 € (vinte e cinco mil e 

quinhentos euros), com vista à organização dos concursos hípicos integrados na 6.ª Feira do Cavalo 

da Bairrada. ......................................................................................................................................  

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

PONTO 4 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE ADMINISTRATIVA E JURÍDICA – 

ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA “CONSTRUÇÃO DA FEIRA DA PALHAÇA – 2.ª FASE” – 

APROVAÇÃO DA MINUTA DE CONTRATO. .......................................................................................  

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a Minuta de Contrato da 

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

reproduzida para todos os efeitos legais, adjudicada à firma Cunha e Barroso, Lda., pelo montante 

de 496.736,15 € (quatrocentos e noventa e seis mil setecentos e trinta e seis euros e quinze 

cêntimos) + IVA. ................................................................................................................................  

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

PONTO 5 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA “UNIDADE DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS URBANOS” 

– CONSUMO DE ÁGUA DO TANQUE DE ENCHIMENTO DE VIATURAS DE COMBATE A INCÊNDIO 

DO QUARTEL DOS BOMBEIROS – TRANSFERÊNCIA DE VERBA NO MONTANTE TOTAL DE 219,56 €.  

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 transferência do 

montante de 219,56 € (duzentos e dezanove euros e cinquenta e seis cêntimos), com vista ao 

pagamento de despesas relativo ao Tanque de enchimento de viaturas de combate a incêndios da 

Associação Humanitária dos Bombeiros de Oliveira do Bairro. ...........................................................  
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 ..........................................................................................................................................................  

PONTO 6 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO SECRETÁRIO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA – 

ENTRADA LIVRE NA 27.ª FIACOBA E 6.ª FEIRA DO CAVALO DA BAIRRADA PARA 

COLABORADORES DA CÂMARA MUNICIPAL E LIVRE-TRÂNSITO PARA OS MEMBROS DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL. ..................................................................................................................  

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 entrada livre na 27.ª 

Fiacoba e 6.ª Feira do Cavalo da Bairrada aos Colaboradores da Câmara Municipal 

(independentemente da natureza do vínculo) e Livre-Trânsito para os Membros da Assembleia 

Municipal e Vereadores da Câmara Municipal. ..................................................................................  

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

PONTO 7 – E-MAIL DA CONCELHIA DO PARTIDO SOCIALISTA DE OLIVEIRA DO BAIRRO, A 

SOLICITAR A DISPONIBILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DO “ESPAÇO INOVAÇÃO” NO DIA 14 DE JULHO 

DE 2013 PARA EFEITOS DE APRESENTAÇÃO PÚBLICA DAS CANDIDATURAS DO PARTIDO 

SOCIALISTA AO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO. ......................................................................  

Por se declarar impedido, o Vereador Henrique Tomás, nos termos e ao abrigo do n.º 4 do art.º 

24.º do Código do Procedimento Administrativo, não participou na discussão nem 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 Carlos Ferreira e Lília Águas. .......................................................................................  

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

Auditório do “Espaço Inovação” à Concelhia do PS – Partido Socialista, no dia 14 de julho de 2013.  

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

PONTO 8 – E-MAIL DA ACIB – ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DA BAIRRADA, A 

SOLICITAR A DISPONIBILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DO “ESPAÇO INOVAÇÃO” NOS DIAS 16 E 18 DE 

JULHO DE 2013 PARA EFEITOS DE REALIZAÇÃO DE DUAS AÇÕES DE FORMAÇÃO ..........................  

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 discussão nem na votação do presente 

assunto da Ordem de Trabalhos, declaração de impedimento aquela que foi aceite pelo Vice-

Presidente da Câmara. .....................................................................................................................  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Presidente da Câmara a fim de expor o assunto. .....  
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a cedência gratuita do 

Auditório do “Espaço Inovação” à ACIB – Associação Comercial e Industrial da Bairrada, nos dias 

16 e 18 de julho de 2013, para efeitos de realização de duas Ações de Formação. ...........................  

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

PONTO 9 – E-MAIL DA UNIDADE DE CUIDADOS À COMUNIDADE DE OLIVEIRA DO BAIRRO, A 

SOLICITAR A DISPONIBILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DO “ESPAÇO INOVAÇÃO” NO DIA 28 DE 

SETEMBRO DE 2013 PARA EFEITOS DE REALIZAÇÃO DE UMA AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO DA 

UNIDADE DE CUIDADOS NA COMUNIDADE “CUBO MÁGICO NA SAÚDE”. .....................................  

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 Unidade de Cuidados na Comunidade de Oliveira do Bairro, no 

dia 28 de setembro de 2013, para efeitos de realização de Ação de Sensibilização “Coração 

Saudável”. .........................................................................................................................................  

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

PONTO 10 – FAX DA FIRMA COOPLECNORTE – AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE BENS E 

SERVIÇOS, A SOLICITAR A DISPONIBILIZAÇÃO DO “ESPAÇO INOVAÇÃO” DE 14 A 18 DE 

OUTUBRO DE 2013 PARA EFEITOS DE REALIZAÇÃO DE “FEIRA ALIMENTAR E.LECLERC 2013”. ......  

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 do “Espaço 

Inovação” à Firma Cooplecnorte - Aquisição e Fornecimento de Bens e Serviços, CRL, de 14 a 18 de 

outubro, com vista à realização de “Feira Alimentar E.Leclerc 2013”, mediante o pagamento da 

quantia de 1.250.00 € (mil duzentos e cinquenta euros) + IVA. .........................................................  

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

 

A D I T A M E N T O 

 

PONTO 1 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA APRESENTADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA – 

ARRENDAMENTO URBANO PARA FIM DESPORTIVO DO CAMPO DE JOGOS SITO NO SOBREIRO, 

FREGUESIA DE BUSTOS. ....................................................................................................................  

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

e os Vereadores Laura Pires, Carlos Ferreira, Lília Águas, Marisa Ferreira e Henrique Tomás. ...............  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por maioria com a abstenção das Vereadoras Lília 
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Águas e Marisa Ferreira, nos termos e com os fundamentos constantes da Informação/Proposta do 

Presidente da Câmara de 11 de julho de 2013, o seguinte: ...............................................................  

1.º - Autorizar a celebração de contrato de arrendamento do prédio urbano n.º 1.311 da Freguesia 

de Bustos para fins desportivos (exercício de atividade desportiva por clubes ou associações 

desportivas), não podendo o valor da renda ultrapassar o valor mensal de 555,00 € (quinhentos e 

cinquenta e cinco euros) sem prejuízo das atualizações decorrentes da lei, nos termos de minuta a 

submeter posteriormente à apreciação da câmara municipal para aprovação; ...................................  

2.º - Atribuir à União Desportiva de Bustos um apoio financeiro, após prévio cabimento, em valor a 

definir posteriormente entre o montante de 10.000,00 € (dez mil euros) e 15.000,00 € (quinze mil 

euros) contra a entrega de comprovativo do pagamento das rendas em mora e mediante a 

apresentação de Relatório de Atividades e Contas de 2011 e 2012, parecer do Conselho Fiscal 

sobre as Contas de 2011 e 2012 e o Plano de Atividades e Orçamento para 2013. ...........................  

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

PONTO 2 – E-MAIL DA COMISSÃO POLÍTICA CONCELHIA DO CDS-PP DE OLIVEIRA DO BAIRRO, A 

SOLICITAR AUTORIZAÇÃO PARA A UTILIZAÇÃO DO “LARGO DO CRUZEIRO” EM OIÃ, NO DIA 27 

DE SETEMBRO DE 2013 PARA EFEITOS DE REALIZAÇÃO DE “FESTA DE ENCERRAMENTO DA 

CAMPANHA ELEITORAL”. .................................................................................................................  

Por se declararem impedidas, as Vereadoras Lília Águas e Marisa Ferreira, nos termos e ao abrigo 

do n.º 4 do art.º 24.º do Código do Procedimento Administrativo, não participaram na discussão 

nem na votação do presente assunto da Ordem de Trabalhos, declarações de impedimento aquelas 

que foram aceites pelo Presidente da Câmara. ................................................................................  

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 utilização do “Largo 

do Cruzeiro” por parte da Comissão Política do CDS-PP de Oliveira do Bairro, no dia 27 de 

setembro de 2013, para efeitos de realização da “Festa de Encerramento da Campanha Eleitoral”. .  

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

PONTO 3 – E-MAIL DA DIREÇÃO DE CAMPANHA DO PSD DE OLIVEIRA DO BAIRRO, A SOLICITAR 

A DISPONIBILIZAÇÃO DO “ESPAÇO INOVAÇÃO” NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2013 PARA 

EFEITOS DE REALIZAÇÃO DE “JANTAR DE ENCERRAMENTO DA CAMPANHA ELEITORAL”..............  

Por se declarar impedido, o Presidente da Câmara, nos termos e ao abrigo do n.º 4 do art.º 24.º do 

Código do Procedimento Administrativo, não participou na discussão nem na votação do presente 

assunto da Ordem de Trabalhos, declaração de impedimento aquela que foi aceite pela Câmara 
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Municipal. ........................................................................................................................................  

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 do “Espaço 

Inovação” à Direção de Campanha do PPD/PSD de Oliveira do Bairro, no dia 27 de setembro, com 

vista à realização de “Jantar de Encerramento da Campanha Eleitoral”. ............................................  

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

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

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria referente ao dia 10 

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

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS:  ............................................................ 1.618.047 Euros e 41 Cêntimos 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS:  ................................................... 1.105.316 Euros e 49 Cêntimos 

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES:  ....................................................... 2.723.363 Euros e 90 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 vinte 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 
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_______________________________ 

LAURA SOFIA AIRES FERREIRA PIRES 

 

 

 

________________________________ 

CARLOS MANUEL FERREIRA FERREIRA 

 

 

 

___________________________ 

MARISA DA CUNHA FERREIRA 

 

 

 

_________________________________________ 

LÍLIA ANA DA CRUZ OLIVEIRA MARTINS ÁGUAS 

 

 

 

_________________________ 

HENRIQUE SANTIAGO TOMÁS 

 

 

 

_____________________________ 

JOSÉ MIGUEL CARDOSO DUARTE 

 

 

 


