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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO, REALIZADA NO DIA 25 DE JULHO 

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

 

Aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e treze, no Polo Escolar da Palhaça, sito na 

Freguesia da Palhaça, realizou-se pelas catorze horas e trinta minutos, sob a Presidência do 

Presidente da Câmara Mário João Ferreira da Silva Oliveira, com a participação dos Vereadores 

Laura Sofia Aires Ferreira Pires, Carlos Manuel Ferreira Ferreira, Jorge Ferreira Pato, 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 e de 27 de junho de 2013. ...  

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

Não esteve presente o Vice-Presidente da Câmara, Joaquim Manuel Santos Alves de Jesus, tendo o 

mesmo comunicado a sua ausência em 20 de julho de 2013. .............................................................  

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

O Vice-Presidente da Câmara, Joaquim Manuel Santos Alves de Jesus, 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 Amílcar António 

Eusébio Mota, na sequência e em substituição do Vice-Presidente da Câmara, Joaquim Manuel 

Santos Alves de Jesus. .........................................................................................................................  

Tendo sido verificada a respetiva identidade e legitimidade, passou o mesmo 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 Amílcar 

Mota, Jorge Pato, Lília Águas e Henrique Tomás. ...............................................................................  

O Presidente da Câmara, informou que a presente Reunião vem no decurso da decisão de efetuar 

uma Reunião de Câmara descentralizada em cada uma das Freguesias do Concelho no presente 

Mandato. ..........................................................................................................................................  

Deu nota das obras que, no decurso dos dois Mandatos, foram levadas a efeito na Freguesia da 

Palhaça: A obra relativa à 1.ª Fase da Feira da Palhaça, Polo Escolar, Rua da ADREP, Requalificação 

da Zona Industrial da Palhaça, que permitiu a instalação de novas empresas e novos investimentos, 

pequenos arranjos no Centro da Vila, instalação de Parque Infantil, Reabilitação das antigas Escolas 

Primárias, aumento do Largo do Centro da Palhaça, por força da retirada do pré-fabricado que se 

encontrava ao serviço da Educação, alcatroamentos em diversos pontos da Freguesia, solucionou-se 

o problema relacionado com as Águas Pluviais no Arieiro, permutas e compras de terrenos para 

expansão da Feira e da ADREP, contribuindo dessa forma para a instalação de novas empresas na 

Palhaça e por consequência para a fixação de mais pessoas. ............................................................  

Mais disse que outros investimentos foram efetuados na Palhaça, não diretamente pela Câmara 

Municipal, mas por Associações, que tiveram o apoio da Autarquia, como seja o Complexo das 

Obras Sociais, Remodelação da Igreja, Apoio aos Escuteiros e ao Museu, ao Lar da Tojeira e ainda 

as iniciativas levadas a efeito pela Junta de Freguesia........................................................................  

Referiu que o Concelho tem levado a efeito outros investimentos emblemáticos na sede do 

Concelho e que servem igualmente todos os munícipes do Concelho, nomeadamente da Freguesia 

da Palhaça, como seja o caso do Espaço Inovação, Requalificação do Edifício Público, Casa Verde 

que acolhe o Tribunal de Famílias e Menores, e Estacionamento Público contíguo, Casa da Cultura 

e a recém inaugurada Alameda da Cidade........................................................................................  

Informou que a FIACOBA, o Festival do Kiwi e a Feira do Cavalo, decorreu dentro das expetativas, 

com uma qualidade crescente, com uma grande aposta em músicos portugueses e com uma 
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interligação com a Escola de Artes da Bairrada, que atuou duas noites. ............................................  

Esclareceu que a FIACOBA e o Festival do Kiwi, uma vez que são eventos complementares serão 

para manter em parceria. ..................................................................................................................  

O Vereador Henrique Tomás, reportando-se à FIACOBA, referiu que a mesma se encontra um 

pouco descaracterizada, não tendo havido a adesão de muitos empresários ligados à indústria do 

Concelho, pelo que considerou importante que a Autarquia averiguasse o que não esteve tão bem.  

Mostrou o seu apreço pela obra da Alameda da Cidade e que valoriza o Concelho no geral e a 

Cidade em particular, independentemente de ser necessária uma ou outra retificação. ....................  

Relembrou a sua proposta de aproveitamento e valorização do Parque Verde da Cidade, dadas as 

suas características dentro da Cidade, contudo, até ao momento ainda nada foi levado a efeito. ....  

Em relação ao Parque da Seara e apesar de a mesma ser da jurisdição das Juntas de Freguesia de 

Oiã e Oliveira do Bairro, disse não poder deixar de reparar que o mesmo não se encontra com 

muito bom aspeto, sugerindo novamente que a nascente a céu aberto possa ser apreciada pelos 

seus visitantes. ..................................................................................................................................  

Considerou importante o papel desenvolvido pela ADREP na área desportiva e social, reconhecendo 

o trabalho brilhante que tem sido levado a efeito pela sua Direção. .................................................  

O Vereador Amílcar Mota, congratulou-se pela assinatura do Contrato relativo à construção da 2.ª 

fase da Feira da Palhaça, faltando posteriormente a construção de acessos e arranjos exteriores, o 

que deveria ser já equacionado, de forma a que no próximo ano possa haver a mudança da Feira. .  

Relembrou que a data da realização da feira em setembro coincide com a data de realização do ato 

eleitoral, pelo que, deveria ser equacionada a mudança do local de voto. ........................................  

Em relação ao investimento na Freguesia da Palhaça, referiu que o retorno desse investimento foi 

muito superior ao que foi realizado. .................................................................................................  

Referiu que a Freguesia da Palhaça pretende candidatar-se às três vertentes do próximo Quadro 

Comunitário de Apoio, solicitando o apoio da Autarquia no decurso do próximo Mandato. ............  

A Vereadora Lília Águas concordou com as palavras do Vereador Henrique Tomás, de que as 

Propostas da Oposição não são acolhidas, contudo, havendo situações muito simples que não 

requerem investimento e que são muito bem vindas, propôs a atribuição de um voto de louvor à 

palhacence Mara Freire, que recebeu uma Bolsa atribuída pelo Conselho Europeu de Investigação, 

no montante de 1,4 milhões de euros. .............................................................................................  

O Vereador Jorge Pato, disse que há alguns anos que vem defendendo a realização de reuniões de 

Câmara descentralizadas. .................................................................................................................  

No que respeita à FIACOBA, concordou com o mencionado de que o evento se encontra bastante 
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descaracterizado, com poucas empresas do Concelho, pelo que a mesma terá de ser seriamente 

repensada, referindo que se o CDS-PP ganhar as Eleições, não haverá Feira do Cavalo nem 

realização de Touradas......................................................................................................................  

No que respeita à inauguração da Alameda, referiu que neste momento ainda se encontram obras 

a decorrer, a corrigir determinadas situações, pelo que, não compreende os motivos que levaram à 

inauguração que foi feita à pressa. ...................................................................................................  

O Presidente da Câmara, relembrou o investimento que foi feito no saneamento da Freguesia da 

Palhaça e que rondou cerca de um milhão e meio de euros. .............................................................  

Em relação à FIACOBA, referiu que a Câmara Municipal tudo tem feito para envolver mais os 

empresários do Concelho e a ACIB naquele evento, mormente pelos descontos levados a efeito nos 

alugueres dos stands. Pelo que se pode aperceber, as empresas de maior dimensão não tendo o 

evento um caráter profissional estão no entanto dispostas a participar no mesmo, dada a sua 

responsabilidade social. No que respeita às empresas de pequena dimensão, a questão em causa já 

é de caráter cultural e não de custos. ................................................................................................  

Relativamente ao facto de os elementos do CDS-PP terem afirmado que se vencerem as eleições 

acabariam com a Feira do Cavalo, referiu ser uma opção, não sendo essa a sua ideia, pretendendo-

se reforçar essa mesma componente, dado entender que se deve inovar e engrandecer o evento. 

Registou o apreço do Vereador Henrique Tomás, pela obra da Alameda. .........................................  

Em relação ao Parque Verde da Cidade, este será composto pela intersecção entre a 596, Caminho 

de Ferro e Rio Levira, não sendo uma prioridade do Executivo Municipal, continuando-se contudo a 

adquirir os terrenos destinados àquele efeito. ...................................................................................  

No que respeita ao Parque da Seara e tendo tido a oportunidade de reunir com os Presidentes de 

Junta, é opinião unanime que terá de ser feita uma intervenção profunda naquele Parque e que 

contará com o apoio da Autarquia. ..................................................................................................  

Ficou sensibilizado com a intervenção do Vereador Amílcar Mota, nomeadamente com o facto de 

ter sido mencionada uma estratégia que tem sido prática de uma visão a 20/25 anos para a 

Freguesia da Palhaça. ........................................................................................................................  

Esclareceu que se está a trabalhar no Quadro Estratégico 2014/2020, contudo para já está-se ainda 

a desenvolver projetos no atual Quadro, informando que o valor per capita do Concelho é de 

1.100,00 € (mil e cem euros), enquanto que a média dos restantes Concelhos está muito abaixo de 

metade daquele valor, facto de mostra arrojo, determinação, capacidade de resposta para na 

oportunidade cativar estas verbas. ....................................................................................................  

Afirmou que no próximo Mandato Autárquico e apesar do atual Quadro já estar no fim, tanto 
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quanto for possível, tentar-se-á enquadrar os projetos na Freguesia da Palhaça e que foram 

elencados pelo Vereador Amílcar Mota. ............................................................................................  

No que diz respeito ao repto lançado, informou ter estado presente na homenagem que foi feita à 

investigadora, tendo referido o quão importante é o trabalho que a mesma tem levado a efeito. ....  

Relembrou que a descentralização das reuniões de Câmara foi uma opção sua, não tendo 

conhecimento que anteriormente tenha sido levado a efeito, sendo desta forma, mais uma 

inovação que foi efetuada. ...............................................................................................................  

No que respeita à Alameda e à sua inauguração, referiu haver pessoas que tendem a confundir o 

que é o projeto da Alameda com as negociações que têm de ser levadas a efeito e que se 

encontram fora da empreitada da Nova Alameda da Cidade, podendo suceder que daqui a um ano 

ou dois ainda se dirijam à Câmara Municipal Munícipes a propor a cedência de parcelas ou a 

propor outro tipo de negociações. ....................................................................................................  

A Vereadora Lília Águas, revelou ter ficado satisfeita pelo facto de a Junta de Freguesia da Palhaça 

ter homenageado a investigadora, apesar de o convite para estar presente não lhe ter sido 

endereçado, contudo, dado o mérito que deve ser reconhecido, reiterou a sua proposta de 

atribuição do Louvor àquela investigadora. .......................................................................................  

O Vereador Jorge Pato, relembrou que o passado já é longínquo e o Presidente da Câmara 

continua a fazer comparações. .........................................................................................................  

Mais disse que os trabalhos na obra da Alameda continuam, apesar de a mesma já ter sido 

inaugurada. ......................................................................................................................................  

O Vereador Henrique Tomás disse nunca ter feito uma crítica veemente em relação à Alameda, 

reconhecendo que a mesma era de difícil execução. .........................................................................  

O Presidente da Câmara, recordou que propôs a realização descentralizada das Reuniões de 

Câmara, sendo óbvio que, não sendo normal que as mesmas viessem a ser efetuadas, tivesse de 

haver uma comparação com o que anteriormente era efetuado. ......................................................  

Informou que apenas se encontram a ser realizadas pequenas obras de adaptação na empreitada 

relativa à Nova Alameda da Cidade, estando as demais já concluídas, sendo evidentes as diferenças 

com o que lá se encontrava anteriormente. ......................................................................................  

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

PONTO 2 – ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO DE “CASA DA CULTURA DR. ALÍPIO SOL” PARA 

“QUARTEL DAS ARTES DR. ALÍPIO SOL”. ...........................................................................................  

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

e os vereadores Laura Pires, Jorge Pato, Lília Águas e Henrique Tomás. ..............................................  
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção dos Vereadores Jorge 

Pato e Lília Águas, aprovar a alteração da denominação da “Casa da Cultura Dr. Alípio Sol”, para 

“Quartel das Artes Dr. Alípio Sol”. .....................................................................................................  

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

PONTO 3 – ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS DO MUNICÍPIO DE 

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

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

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

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

1.º - Ao abrigo do disposto no artigo 241º da Constituição da República Portuguesa e da alínea a) 

do nº 6 do art.64º 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 o Projeto de Alteração do Regulamento de Taxas e outras 

Receitas do Município de Oliveira do Bairro; ......................................................................................  

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

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

3.º - Em caso de aprovação nos termos antes referidos, dever-se-á promover a sua publicação nos 

termos legais......................................................................................................................................  

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

PONTO 4 – ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS REFERENTES À 

EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CONCELHO DE OLIVEIRA DO BAIRRO. ........................................  

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

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

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

1.º - Ao abrigo do disposto no artigo 241º da Constituição da República Portuguesa e da alínea a) 

do nº 6 do art.64º 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 o Projeto de Alteração do Regulamento Municipal de Taxas e 

outras Receitas referentes à Edificação e Urbanização do Concelho de Oliveira do Bairro; .................  

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

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

3.º - Em caso de aprovação, nos termos antes referidos, dever-se-á promover a sua publicação nos 

termos legais......................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  
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PONTO 5 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA APRESENTADA PELA UNIDADE PARA O CONHECIMENTO E 

COESÃO SOCIAL – NOMEAÇÃO DE MUNÍCIPES PARA EXERCEREM O CARGO DE JUÍZES SOCIAIS. ..  

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

e o Presidente da Câmara. ..................................................................................................................  

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

1.º - Subscrever a Proposta apresentada pela Unidade para o Conhecimento e Coesão Social, 

datada de 12 de julho de 2013 e subsequentemente, a lista de Munícipes efetivos e suplentes, que 

estão disponíveis para assumir a responsabilidade de Juiz Social junto do Tribunal de Família e 

Menores da Comarca do Baixo Vouga. ..............................................................................................  

2.º - Remeter a presente Proposta à Assembleia Municipal, nos termos do art.º 36.º do Decreto-Lei 

n.º 156/78, de 30 de junho, com vista à competente aprovação final. ...............................................  

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

PONTO 6 – INFORMAÇÃO APRESENTADA PELA UNIDADE DE 2º GRAU DE DESPORTO E 

JUVENTUDE - PARECER PRÉVIO COM VISTA À CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE AVENÇA PARA 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DO PARQUE DESPORTIVO. ...................................................  

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade emitir parecer favorável à 

celebração de Contratos de Avença para Aquisição de Serviços no âmbito do Parque Desportivo, 

nos termos da Informação da Unidade de Desporto e Juventude datada de 17 de julho de 2013, 

que aqui se dá por integralmente reproduzida. ................................................................................. 

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

PONTO 7 – INFORMAÇÃO N.º 19.13, PRESTADA PELA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E 

OBRAS MUNICIPAIS – SERVIÇO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA – ATRIBUIÇÃO DE 

TOPÓNIMOS NA FREGUESIA DE PALHAÇA. .......................................................................................  

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 - Proceder à atribuição do topónimo “Rua das Escolas” à Rua que passa em frente ao Polo 

Escolar da Palhaça; ............................................................................................................................. . 

2.º - Proceder à atribuição do topónimo “Praça do Centro Social” ao espaço entre a ADREP e o 

Centro Social. ....................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  
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PONTO 8 – INFORMAÇÃO N.º 20.13, PRESTADA PELA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E 

OBRAS MUNICIPAIS – SERVIÇO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA – ATRIBUIÇÃO DE 

TOPÓNIMO NA FREGUESIA DE OIÃ. ..................................................................................................  

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, proceder à atribuição do 

topónimo “Rua Costa do Agro” ao arruamento perpendicular da Travessa da Escola, localizado na 

Freguesia de Oiã. ............................................................................................................................... . 

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

PONTO 9 – E-MAIL DA DIREÇÃO DE CAMPANHA DO PSD DE OLIVEIRA DO BAIRRO, A SOLICITAR 

A CEDÊNCIA DO AUDITÓRIO DO “ESPAÇO INOVAÇÃO” NO DIA 20 DE JULHO DE 2013 PARA 

EFEITOS DE REALIZAÇÃO DO EVENTO “MOVIMENTO VIVE OLIVEIRA” – RATIFICAÇÃO DO 

DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA DATADO DE 16 DE JULHO DE 2013. ......................  

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 

Municipal. ........................................................................................................................................  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Vereador Amílcar Mota a fim de introduzir o 

assunto e o Vereador Jorge Pato. ........................................................................................................  

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

Presidente da Câmara, datado de 16 de julho de 2013, em que autorizou a cedência gratuita do 

Auditório do “Espaço Inovação” à Direção de Campanha do PPD/PSD, no dia 20 de maio de 2013. .  

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

 

A D I T A M E N T O 

 

PONTO 1 – INFORMAÇÃO APRESENTADA PELA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E OBRAS 

MUNICIPAIS – ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO URGENTE PARA A EMPREITADA DE 

“CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DE OLIVEIRA DO BAIRRO”, PELO PREÇO BASE DE 

1.100.000,00 € + IVA. .......................................................................................................................  

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade proceder à Abertura de Concurso 
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Público Urgente, para a Empreitada de “Construção do Centro de Saúde de Oliveira do Bairro”, 

pelo preço base de 1.100.000,00 € (um milhão e cem mil euros) + IVA nos termos constantes da 

Proposta da Divisão de Gestão Urbanística e Obras Municipais, datada de 25 de julho de 2013 e 

bem assim, aprovar as Peças do Concurso da competência da Câmara Municipal, anexas à 

sobredita Proposta; ............................................................................................................................  

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

PONTO 2 – INFORMAÇÃO APRESENTADA PELA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA E OBRAS 

MUNICIPAIS – ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO URGENTE PARA A EMPREITADA DE 

“CONSTRUÇÃO DA ÁREA DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL EM AMBIENTE URBANO – 

INCUBADORA DE EMPRESAS DE OLIVEIRA DO BAIRRO”, PELO PREÇO BASE DE 280.000,00 € + 

IVA. ...................................................................................................................................................  

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

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

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

1.º - Aprovar o Projeto de “Construção da Área de Acolhimento Empresarial em Ambiente Urbano 

– Incubadora de Empresas de Oliveira do Bairro”; ..............................................................................  

2.º - Proceder à Abertura de Concurso Público Urgente, para a Empreitada de “Construção da Área 

de Acolhimento Empresarial em Ambiente Urbano – Incubadora de Empresas de Oliveira do 

Bairro”, pelo preço base de 280.000,00 € (duzentos e oitenta mil euros) + IVA nos termos 

constantes da Proposta da Divisão de Gestão Urbanística e Obras Municipais, datada de 25 de julho 

de 2013 e bem assim aprovar as Peças do Concurso, anexas à sobredita Proposta; ...........................  

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

PONTO 3 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA – RESULTADO DOS 

INQUÉRITOS ÀS ASSOCIAÇÕES DO CONCELHO DE OLIVEIRA DO BAIRRO – PARA 

CONHECIMENTO. ..............................................................................................................................  

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

e os vereadores Lília Águas e Henrique Tomás. ...................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resultado dos Inquéritos às 

Associações do Concelho de Oliveira do Bairro, designadamente, que mais de 90% das Associações 

que responderam ao Inquérito, classifica como “Bom” ou “Muito Bom” o seu grau de satisfação 

relativamente ao relacionamento institucional com a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro e os 

apoios recebidos desta. ......................................................................................................................  

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

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria referente ao dia 24 

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

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS:  ............................................................ 1.516.807 Euros e 26 Cêntimos 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS:  ................................................... 1.071.115 Euros e 12 Cêntimos 

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES:  ....................................................... 2.587.922 Euros e 38 Cêntimos 

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

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

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

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

MANUEL AUGUSTO MARTINS, Presidente da Junta de Freguesia da Palhaça, congratulou o 

Executivo por ter levado a efeito a presente Reunião de Câmara na Freguesia da Palhaça. ................  

Relembrou o evento “Todos ao Palco” que teve o apoio da Câmara Municipal e no qual se 

aproveitou para homenagear a investigadora Mara Freire, tendo convidado apenas o Executivo 

Municipal em funções. .......................................................................................................................  

Referiu ser da opinião que a Feira do Cavalo trouxe cerca de 90% do público durante os dias da 

semana, pelo que se deverá pensar muito bem antes de se dizer que se irá acabar com 

determinados eventos. .......................................................................................................................  

Referiu ser da opinião que quando a Feira do Gado estiver totalmente implantada no novo local, 

certamente que a mesma irá receber mais feirantes. ..........................................................................  

No que respeita à construção da Feira da Palhaça, referiu ser da opinião que se deveria avançar de 

imediato com os projetos de arranjos exteriores, de modo a que, quando se terminar a 2.ª fase não 

se esteja muito tempo à espera para dar continuidade àquela obra e de modo a que a mesma entre 

o mais rapidamente possível ao serviço da população. .......................................................................  

Informou que sempre que era necessário adquirir terrenos, quer para alargamento do cemitério, 

quer para efetuar arranjos urbanísticos, essas aquisições tiveram sempre o apoio da Câmara 

Municipal. ..........................................................................................................................................  

Recordou que as Associações do Concelho deveriam ser mais apoiadas, uma vez que efetuam um 

trabalho relevante em prol do Município. ..........................................................................................  

Confessou esperar que daqui a alguns anos se possa estar a falar da inauguração da nova extensão 

de Saúde da Palhaça. .........................................................................................................................  

Dos investimentos que têm sido levados a efeito, deu os parabéns ao Executivo Municipal, 

informando ter passado na Alameda da Cidade, estando a mesma bastante funcional e 
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independentemente de ter sido inaugurada ainda está a sofrer algumas melhorias. ..........................  

Em relação ao Parque da Seara, e dado terem sido adquiridos terrenos na Freguesia da Palhaça, 

relembrou que a gestão daquele Parque é da competência da Junta de Freguesia, o que não sucede 

com o Parque da Seara que é da competência de duas Juntas de Freguesia. .....................................  

Solicitou que os Técnicos Municipais deveriam ter alguma atenção com as pequenas obras, que 

incluem a execução de passeios e muros. ..........................................................................................  

Referiu que gostaria de ver o Pólo de Leitura a entrar em funções muito brevemente. ......................  

MÁRIO BRAGA, residente da Freguesia da Palhaça, que sugeriu que à FIACOBA se juntasse o 

evento “Viva as Associações”, certamente que todos sairiam a ganhar. ............................................  

Tendo há cerca de 4/5 anos sido realizada uma Reunião de Câmara na Palhaça, relembrou ter 

abordado alguns problemas relacionadas com o Associativismo, nomeadamente o facto de não 

haver presentemente pessoas que tenham disponibilidade para fazer parte das diferentes Direções.  

Referiu nunca ter havido qualquer tipo de entraves quando solicitou o apoio da Câmara Municipal 

para que a ADREP conseguisse levar a efeito as diferentes obras que até ao momento têm sido 

realizadas. ..........................................................................................................................................  

MANUEL BERNARDO, Presidente da Assembleia de Freguesia da Palhaça, agradeceu e deu os 

parabéns pela presença da Câmara Municipal na Freguesia da Palhaça, referindo que apenas peca 

por tardia, considerando importante que o órgão autárquico venha ao encontro das populações. ....  

Deu a conhecer a existência de alguma crítica à Câmara Municipal, aquando da realização de 

Assembleias de Freguesia, sendo que, o Presidente da Junta de Freguesia habitualmente responde 

às mesmas pelo conhecimento que tem das situações. ......................................................................  

Relativamente ao Polo Escolar, deu os parabéns ao Executivo Municipal por aquela obra, 

considerando relevante que os mesmos tivessem sido construídos. ...................................................  

PEDRO FERREIRA, residente na Freguesia da Palhaça, considerou que o atual espaço do refeitório 

do Polo Escolar não se encontra em condições, que facilmente todos se aperceberão uma vez que a 

reunião está a ser realizada neste espaço, estando os presentes cheios de calor, pelo que, estes 

problemas têm de ser solucionados, uma vez que está em causa a saúde das crianças. .....................  

VICTOR LOUREIRO, residente da Freguesia de Sangalhos, que manifestou o seu descontentamento 

pela realização da Tourada em Oliveira do Bairro. ..............................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA, no que respeita à questão do ar condicionado, referiu estar 

surpreendido pelo facto de não se encontrar em funcionamento, considerando inadmissível esse 

facto, sendo que, quando as construções são efetuadas são para ser colocadas em funcionamento, 

caso contrário, não se investiam as verbas que foram investidas na construção destes 
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equipamentos. ...................................................................................................................................  

Relembrou que no seguimento da elaboração da Carta Educativa, está-se presentemente a 

construir o último Polo Escolar previsto naquele documento. .............................................................  

Agradeceu as palavras do Presidente da Assembleia de Freguesia da Palhaça, sendo que, sobre a 

alegada crítica nas Assembleias de Freguesia disse ser sempre bom ter um olhar crítico sobre a 

realidade. ...........................................................................................................................................  

Considerou que se deve respeitar a opinião de todos, contudo, não será o facto de o evento “Viva 

as Associações” e a FIACOBA se poderem juntar que iria trazer muito mais população aos mesmos.  

Referiu que o Pólo de Leitura será aberto o mais rapidamente possível e assim que tiverem 

terminado todos os pormenores que ainda se encontram por realizar. ..............................................  

Confirmou que a obra da Alameda da Cidade, é a obra que mais tempo absorve junto dos Técnicos 

Municipais, muito embora estes não descurem os restantes trabalhos que têm de ser levados a 

efeito. ................................................................................................................................................  

No que respeita à execução da obra da Feira da Palhaça, informou já ter solicitado aos Técnicos 

Municipais que procedessem ao envio do Processo ao Tribunal de Contas o mais rapidamente 

possível, para assim, se poder iniciar a obra. ......................................................................................  

Em relação à questão da Tourada, recordou que a organização é da competência da Câmara 

Municipal, devendo-se respeitar essas mesmas decisões e, no futuro, será da competência dos 

futuros Executivos Municipais. Se os pais entenderam levar crianças àquele evento, essa mesma 

responsabilidade compete a quem está mandatado para tomar essa decisão, ou seja, aos pais das 

mesmas. ............................................................................................................................................  

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

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

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

Jorge Pato, nos termos do n.º 1 e do n.º 2 do art.º 92.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com 

as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, aprovar a presente Ata. ..............  

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

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

dezassete horas e quarenta minutos, da qual se lavrou a presente Ata, que depois de lida e 

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

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

 ..........................................................................................................................................................  
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______________________________________ 

MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA 

 

 

 

________________________________ 

AMÍLCAR ANTÓNIO EUSÉBIO MOTA 

 

 

_______________________________ 

LAURA SOFIA AIRES FERREIRA PIRES 

 

 

 

________________________________ 

CARLOS MANUEL FERREIRA FERREIRA 

 

 

 

____________________ 

JORGE FERREIRA PATO 

 

 

 

_________________________________________ 

LÍLIA ANA DA CRUZ OLIVEIRA MARTINS ÁGUAS 

 

 

 

_________________________ 

HENRIQUE SANTIAGO TOMÁS 

 

 

 

_____________________________ 

JOSÉ MIGUEL CARDOSO DUARTE 

 

 


