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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO, REALIZADA NO DIA 26 DE 

SETEMBRO DE 2013.  ...................................  

 

Aos vinte e seis dias do mês de setembro de dois mil e treze, no Polo Escolar de Bustos, sito na 

Freguesia de Bustos, realizou-se pelas catorze horas e trinta minutos, sob a Presidência do 

Presidente da Câmara Mário João Ferreira da Silva Oliveira, com a participação do Vice-Presidente 

da Câmara, Joaquim Manuel Santos Alves de Jesus e dos Vereadores Laura Sofia Aires Ferreira 

Pires, Carlos Manuel Ferreira Ferreira, Jorge 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. ..........................................  

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

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

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

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

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

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Presidente da Câmara, o Vice-Presidente da 

Câmara e os Vereadores Laura Pires, Carlos Ferreira, Jorge Pato e Henrique Tomás. ..........................  

O Presidente da Câmara, deu nota dos investimentos efetuados nos últimos dois Mandatos na 

freguesia de Bustos, sendo que, aquilo que foi projetado e previsto para esta Freguesia foi 

executado, nomeadamente saneamento e águas, asfaltamento de arruamentos, apoio à UDB, 

relvado do Polidesportivo, aquisição de terrenos para o Polo Escolar e outros, Protocolo de 

Delegação de Competências na Junta de Freguesia e ainda o que respeita à Rua do Depósito da 
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Água, tendo realçado igualmente os diversos apoios e parcerias com Associações da Freguesia, 

referindo por fim que, os investimentos totalizaram, nestes últimos dois mandatos, cerca de 6 

milhões de euros. ..............................................................................................................................  

O Presidente da Câmara agradeceu aos vereadores com pelouros atribuídos, todo o trabalho 

desenvolvido no cumprimento dos mandatos que lhes foram confiados, trabalho que permitiu 

desenvolver da melhor forma, os objetivos traçados, em prol de um concelho mais desenvolvido 

sob os mais diversos aspetos. .............................................................................................................  

Deixou um especial agradecimento ao Vice-Presidente, Eng.º Joaquim Santos, pelo trabalho 

desenvolvido ao longo destes dois mandatos, que ficam marcados por obras estruturantes e 

emblemáticas para o concelho, de que é exemplo a Nova Alameda da Cidade de Oliveira do Bairro. 

Enalteceu a forma empenhada e determinada com que conduziu os dossiers, alguns de especial 

complexidade. ...................................................................................................................................  

Agradeceu também à Vereadora Dr.ª Laura Pires todo o trabalho desenvolvido no âmbito dos 

pelouros que lhe foram confiados, sobretudo a Educação, prioridade deste executivo e onde hoje 

mais se sente a mudança. Oliveira do Bairro é hoje um Município com escolas de excelência e com 

oferta educativa variada, um território educativo. Destacou o seu profissionalismo e a enorme 

dedicação que colocou no desempenho das suas funções. ................................................................  

Agradeceu, ainda, ao Vereador Dr. Carlos Ferreira, pelo seu empenho e persistência, salientando a 

dinâmica que soube imprimir nos projetos em que esteve envolvido, lutando sempre pela melhoria 

dos serviços........................................................................................................................................  

Deixou, também, um reconhecimento aos restantes vereadores sempre que ao longo do mandato 

entenderam contribuir para um melhor desenvolvimento do concelho. .............................................  

Agradeceu, ainda, na pessoa da Dr.ª Andreia e do Sr. Miguel Duarte, a colaboração, a presença 

assídua e a ajuda indispensável ao bom funcionamento das Reuniões de Câmara. ............................  

Manifestou, por último, um sentido agradecimento a todos os funcionários da autarquia, pelo 

esforço e trabalho demonstrados ao longo destes dois mandatos. ....................................................  

O Vereador Henrique Tomás, sendo esta a última Reunião do atual Executivo Municipal, deu nota 

da falta de alcatroamento na Giesta junto ao Monumento do Cristo Rei. ..........................................  

Deu também nota da existência de algumas habitações rodeadas por matos, situação propícia à 

ocorrência de incêndios. ....................................................................................................................  

De igual forma, junto a habitações construídas pelo Sr. Armelim existe um poço que pode colocar 

em causa a segurança dos transeuntes. .............................................................................................  

Deu conta também que um munícipe deficiente solicitou a colocação de um espaço de 
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estacionamento na Travessa da Misericórdia. .....................................................................................  

Recordou ter já dado nota da existência de um arruamento na Silveira, que não possui ainda 

saneamento, ao contrário de Bustos. .................................................................................................  

De igual forma ainda não foi construída uma passadeira elevada no lugar da Silveira, apesar dos 

acidentes que já ocorreram no local. ..................................................................................................  

No que respeita à inauguração do Novo Polo Escolar de Oiã Poente e independentemente dos 

argumentos do Presidente da Câmara, considera um investimento que não tem perspetivas de 

futuro, tendo em atenção a redução significativa do número de nascimentos, relembrando que há 

quatro anos, durante a Campanha Eleitoral, muitas pessoas reconheceram que há obra a mais para 

o número de crianças que irão usufruir, considerando terem sido dois milhões de euros que foram 

esbanjados pelo Município. ................................................................................................................  

Aproveitou ainda para se despedir do Presidente da Câmara, relativamente a quem nada de pessoal 

tem contra e aos Vereadores que deram o seu melhor e tanto tempo dedicaram ao Concelho de 

Oliveira do Bairro. Agradeceu ainda a forma sempre correta com que os Técnicos Municipais 

sempre lidaram consigo e aos Vereadores da Oposição dirigiu um abraço, salientando que o 

espírito de camaradagem deve sempre envolver estas equipas. .........................................................  

O Vereador Jorge Pato, corrigiu o Vereador Henrique Tomás, informando que o custo de 

construção do Polo Escolar de Oiã Poente foi de 3 milhões de euros, tendo o mesmo sido 

inaugurado à pressa, sem quadros e sem vedação completa. ............................................................  

Perguntou porque é que a Proposta apresentada em Reunião de Câmara para alteração da data de 

comemoração do Dia do Idoso não veio à votação. ...........................................................................  

O Vereador Carlos Ferreira, tendo em atenção o facto de ser a última Reunião de Câmara do atual 

Executivo Municipal, agradeceu a todos os funcionários da Câmara Municipal, destacando e 

elencando as pessoas com quem mais trabalhou diretamente e que colocaram ao seu serviço e ao 

serviço do concelho todo o seu conhecimento. ..................................................................................  

Agradeceu igualmente a todos os Vereadores, em especial à Vereadora Laura Pires e ao Vice-

Presidente da Câmara, a sua entrega e confronto de ideias, tendo como fim último a melhoria da 

qualidade de vida dos cidadãos. .........................................................................................................  

De igual forma agradeceu ao Presidente da Câmara o convite para trabalhar neste últimos 4 anos, 

com um projeto autárquico do PSD, que agradeceu também, projeto este ambicioso e que 

transformou o Município de Oliveira do Bairro. ..................................................................................  

Disse ter sido com enorme empenho, dedicação e rigor e muito profissionalismo que serviu o 

concelho de Oliveira do Bairro, colocando sempre todo o seu saber ao serviço do Concelho. ............  
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A Vereadora Laura Pires, considerou que o exercício do cargo de Vereador é inebriante, 

confessando que a atividade política é maravilhosa, sentindo-se grata pela oportunidade. ................  

Disse que estas oportunidades, independentemente da forma como surgem, são de agarrar.  ..........  

Mais disse, existirem muitos obstáculos na vida, sendo estes os que mais nos ensinam. ....................  

Referiu ter aprendido muito com as dificuldades, tendo-se tornado uma pessoa melhor, nunca se 

tendo sentido só no exercício do poder e daí que se sinta ainda encantada com o exercício da 

política, não deixando de ter esperança num futuro melhor. .............................................................  

Referiu compreender as reservas do Vereador Henrique Tomás, contudo, considera que os novos 

Polos Escolares são um fator de atratividade para fixar jovens casais no Concelho. ............................  

Falando do futuro, referiu que irão ser comemorados os 13 anos da Biblioteca Municipal, referindo 

sumariamente esse programa. ...........................................................................................................  

Em relação ao Quartel das Artes informou já estarem previstas algumas atividades de relevo. ...........  

Olha para o futuro com bastante esperança, desejando que, quem estiver neste lugar daqui a 15 

dias, se apaixone por ele tanto, como se apaixonou nestes últimos 8 anos. .......................................  

O Vice-Presidente da Câmara, considerou que o projeto da Alameda foi um dos projetos que 

apadrinhou desde o início das suas funções há oito anos atrás, projeto este que ascende a 6 

milhões de euros, mas muitas outras obras estão feitas e que foram por si acompanhadas. ..............  

Nesta experiência de oito anos, agradeceu a todos os Técnicos que consigo trabalharam, quer 

direta, quer indiretamente. ................................................................................................................  

Agradeceu a forma e a vivacidade com que decorreram as Reuniões de Câmara, considerando 

bastante difícil ser-se Vereador da Oposição, mas esta terá de trabalhar mais e melhor no futuro. ....  

O Presidente da Câmara releu a referência que fez na sua intervenção inicial e que respeita não só 

à Alameda, mas igualmente a outras obras emblemáticas para o Concelho, apesar de não as ter 

elencado. ...........................................................................................................................................  

Referiu ter sempre tentado trabalhar em equipa. ...............................................................................  

Agradeceu novamente ao Vice-Presidente e aos Vereadores Laura Pires e Carlos Ferreira. .................  

Sobre os Polos Escolares, considerou estranho o Vereador Jorge Pato não se ter preocupado com a 

segurança há oito anos atrás. ............................................................................................................  

Em relação à Proposta apresentada pelo CDS-PP, disse que entre a apresentação da proposta e a 

Reunião de Câmara, a Candidatura do CDS-PP entendeu apresentar uma queixa e por outro lado a 

marcação da data não é competência deste Órgão e por isso ficou, desde logo, prejudicada. 

Acresce que a candidatura do CDS-PP prosseguiu a queixa e enviou recurso para o Tribunal 

Constitucional, perdendo das duas vezes. ..........................................................................................  
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Agradeceu ao Vereador Henrique Tomás por repetidamente ter trazido algumas questões à 

Reunião do Executivo Municipal, contudo a vontade da Câmara não é suficiente para que alguns 

problemas se solucionem. ..................................................................................................................  

Em relação ao saneamento, esclareceu que o projeto de Bustos encontrava-se numa fase mais 

avançada do que a da Silveira, daí que a mesma já se encontre concluída, estando a autarquia a 

envidar todos os esforços no sentido de conseguir que o projeto da Silveira avance o mais 

rapidamente possível. ........................................................................................................................  

Refutou ainda que gastar 2 milhões de euros no Polo Escolar seja esbanjar. ......................................  

O Vereador Jorge Pato, confessou não entender o motivo pelo qual a queixa inibe a votação da 

Proposta pelo Executivo Municipal, acrescentando que a segurança não é um pormenor. .................  

O Presidente da Câmara referiu não ter dito que a segurança é um pormenor. .................................  

Mais esclareceu que o investimento na educação é aplicar as verbas disponíveis da melhor forma. ...  

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

PONTO 2 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO NO MONTANTE DE 12.000,00 € À UNIÃO DESPORTIVA DE 

BUSTOS, NO ÂMBITO DO DELIBERADO NA REUNIÃO DE CÂMARA DE 11/07/2013. .........................  

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 a abstenção dos Vereadores Jorge 

Pato e Lília Águas, atribuir um subsídio no montante de 12.000,00 € (doze mil euros), à União 

Desportiva de Bustos, conforme proposto pelo Presidente da Câmara em 23 de setembro de 2013, 

com as condições constantes da deliberação da Câmara Municipal de 11 de julho de 2013. .............  

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

PONTO 3 – CONTRATO DE ARRENDAMENTO A CELEBRAR ENTRE A FAMÍLIA PATO E O MUNICÍPIO 

DE OLIVEIRA DO BAIRRO, RELATIVO AO CAMPO DE FUTEBOL DE BUSTOS, COM EFEITOS A 

01/10/2013. .......................................................................................................................................  

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

assunto, o Vice-Presidente da Câmara e os Vereadores Carlos Ferreira, Jorge Pato e Henrique 

Tomás. ................................................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por maioria, com o voto contra do Vereador 

Henrique Tomás e as abstenções do Vice-Presidente da Câmara e dos Vereadores Laura Pires, Jorge 

Pato e Lília Águas, aprovar a Minuta de Contrato de Arrendamento, que aqui se dá por 

integralmente reproduzida para todos os efeitos legais, a celebrar entre os Herdeiros de António 

José Calisto de Almeida Pato e Manuel Ferreira dos Santos Pato e o Município de Oliveira do Bairro, 
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com vista ao arrendamento urbano para fim desportivo do terreno artigo 1.311 da Freguesia de 

Bustos ...............................................................................................................................................  

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

PONTO 4 – PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO E A UNIÃO 

DESPORTIVA DE BUSTOS, COM VISTA À CEDÊNCIA GRATUITA, PELO PERÍODO DE 10 ANOS, DO 

CAMPO DE FUTEBOL, COM EFEITOS A 01/10/2013. ..........................................................................  

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

assunto, o Vice-Presidente e os Vereadores Carlos Ferreira, Jorge Pato, Lília Águas e Henrique 

Tomás. ................................................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por maioria com a abstenção do Vice-Presidente da 

Câmara e dos Vereadores Laura Pires, Jorge Pato, Lília Águas e Henrique Tomás, aprovar a minuta 

de Protocolo de Cedência das Instalações Desportivas denominadas “Campo Dr. Santos Pato”, a 

celebrar entre o Município de Oliveira do Bairro e a União Desportiva de Bustos, que aqui se dá por 

integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, aprovação condicionada à outorga do 

contrato de arrendamento referido no ponto anterior. ....................................................................  

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

Neste momento ausentou-se da Reunião de Câmara o Vereador Jorge Pato, não tendo participado 

na discussão e aprovação dos restantes pontos da presente Ordem de Trabalhos. .............................  

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

PONTO 5 – INFORMAÇÃO N.º 167/2013 DA UNIDADE ORGÂNICA PARA O CONHECIMENTO E 

COESÃO SOCIAL – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS NO ÂMBITO DE AÇÃO SOCIAL 

ESCOLAR – ANO LETIVO DE 2012/2013. ...........................................................................................  

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a atribuição do Subsídio 

de Ação Social Escolar nos termos propostos pela Unidade Orgânica para o Conhecimento e 

Coesão Social, através da Informação n.º 167/2013, datada de 4 de setembro de 2013, que aqui se 

dá por integralmente reproduzida......................................................................................................  

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

PONTO 6 – INFORMAÇÃO N.º 197/2013 DA UNIDADE ORGÂNICA PARA O CONHECIMENTO E 

COESÃO SOCIAL – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS NO ÂMBITO DE AÇÃO SOCIAL 

ESCOLAR – ANO LETIVO DE 2013/2014. ...........................................................................................  

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a distribuição dos 
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Subsídios de Ação Social Escolar nos termos propostos pela Unidade Orgânica para o 

Conhecimento e Coesão Social, através da Informação n.º 197/2013, datada de 23 de setembro de 

2013, que aqui se dá por integralmente reproduzida. .......................................................................  

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

PONTO 7 – INFORMAÇÃO N.º 193/2013 DA UNIDADE ORGÂNICA PARA O CONHECIMENTO E 

COESÃO SOCIAL – ATL DA ESCOLA BÁSICA DE OIÃ NASCENTE – APROVAÇÃO DE PROTOCOLO A 

CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO, A SOLSIL – ASSOCIAÇÃO DE 

SOLIDARIEDADE SOCIAL DO SILVEIRO E O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OLIVEIRA DO BAIRRO.  

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a minuta de Protocolo, a 

celebrar entre o Município de Oliveira do Bairro, a Solsil – Associação de Solidariedade Social do 

Silveiro e o Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro, com vista à cedência gratuita de Sala da 

Escola Básica de Oiã Nascente (Centro Escolar) para ATL e que aqui se dá por integralmente 

reproduzida para todos os efeitos legais. .........................................................................................  

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

PONTO 8 – INFORMAÇÃO N.º 195/2013 DA UNIDADE ORGÂNICA PARA O CONHECIMENTO E 

COESÃO SOCIAL – CEDÊNCIA DE MOBILIÁRIO PARA A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE, CULTURA E 

RECREIO DA MAMARROSA. ..............................................................................................................  

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, ceder gratuitamente 2 quadros de 

porcelana, 10 mesas e 15 cadeiras, à Associação Beneficente, Cultura e Recreio da Mamarrosa. .....  

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

PONTO 9 – INFORMAÇÃO N.º 196/2013 DA UNIDADE ORGÂNICA PARA O CONHECIMENTO E 

COESÃO SOCIAL – SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE ESCOLAR – LAURA ANTUNES DE ALMEIDA 

COSTA. ..............................................................................................................................................  

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, atribuir um subsídio mensal a 

Laura Antunes de Almeida Costa, correspondente a 50% do passe do Transporte Público Coletivo 

entre Oliveira do Bairro e Anadia, conforme proposto pela Unidade Orgânica para o Conhecimento 

e Coesão Social, através da Informação n.º 196/2013, datada de 23 de setembro de 2013, que 

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

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

PONTO 10 – PROPOSTA APRESENTADA PELO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA - CEDÊNCIA 
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GRATUITA DE 1.291M2 DE TERRENO PARA INTEGRAR O DOMÍNIO PÚBLICO - ABERTURA DE 

ARRUAMENTO DESIGNADO DE RUA 2 PREVISTO NO ESTUDO DO PLANO DE PORMENOR DA 

ZONA CENTRAL E DE EXPANSÃO DA PALHAÇA, IMPLEMENTAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS E 

PASSEIOS – HERDEIROS DE MANUEL FERREIRA DA SILVA LOURENÇO ..............................................  

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

1.º - Aceitar a cedência a favor do Município de Oliveira do Bairro da parcela de terreno com 

1.291m2 de área que irá integrar o domínio público municipal, que faz parte integrante do prédio 

artigo R-1063, devendo ser assinado o competente contrato de cedência com os comproprietários 

Olinda de Oliveira de Carvalho, Maria Otília de Carvalho Lourenço, Maria Saudade de Carvalho 

Lourenço, Carlos Manuel de Carvalho Lourenço. ...............................................................................  

2.º - Aprovar e autorizar a execução das contrapartidas assumidas com a negociação levada a 

efeito, previstas nos pontos 6 e 7 da Proposta apresentada pelo Vice-Presidente da Câmara, que 

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

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

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

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO ORFEÃO SOL DO TROVISCAL. .......................................  

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir um subsídio no montante 

de 2.000,00 € (dois mil euros), à Associação Orfeão Sol, conforme proposto pelo Secretário do 

Vice-Presidente da Câmara em 23 de setembro de 2013. ..................................................................  

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

PONTO 12 – REQUERIMENTO DE ALCINO FERREIRA DA SILVA, A SOLICITAR MATERIAL PARA 

EXECUÇÃO DE PASSEIO, NA FRENTE DA SUA RESIDÊNCIA, SITA NA RUA NOVA - CAMARNAL. ......  

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, ceder 98 m de lancil e 100 m2 de 

pavê ao Sr. Alcino Ferreira da Silva, para execução de passeio em frente à sua residência sita na Rua 

Nova – Camarnal, Freguesia de Oliveira do Bairro ..............................................................................  

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

PONTO 13 – REQUERIMENTO DE CARLOS ALBERTO MARTINS SANTOS, A SOLICITAR MATERIAL 
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PARA EXECUÇÃO DE PASSEIO, NA FRENTE DA SUA RESIDÊNCIA, SITA NA AGRA DA IGREJA - 

BUSTOS. ............................................................................................................................................  

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, ceder 185 m2 de pavê ao Sr. 

Carlos Alberto Martins Santos para execução de passeio em frente à sua residência sita na Agra da 

Igreja, Freguesia de Bustos .................................................................................................................  

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

PONTO 14 – PROCESSO DE OBRAS N.º 139/04 DE JORGE MANUEL MARTINS DE MELO – 

INTENÇÃO DE DECLARAR A CADUCIDADE DA LICENÇA, OBRA SITA EM SOBREIRO, FREGUESIA DE 

BUSTOS. ...........................................................................................................................................  

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal, deliberou por unanimidade, a intenção de declarar a 

caducidade da Licença, referente ao Processo de Obras n.º 139/04, em nome de Jorge Manuel 

Martins de Melo, obra sita no Sobreiro, Freguesia de Bustos e proceder aos demais atos nos termos 

exarados na Informação Técnica de 18 de setembro de 2013, que aqui se dá por reproduzida para 

todos os efeitos legais. ......................................................................................................................  

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

PONTO 15 – E-MAIL DO CENTRO SOCIAL DE OIÃ, A SOLICITAR A CEDÊNCIA DO “ESPAÇO 

INOVAÇÃO” NO DIA 9 DE NOVEMBRO DE 2013 PARA EFEITOS DE REALIZAÇÃO DO “XI 

ENCONTRO DE SOPAS DO CENTRO SOCIAL DE OIÃ”. .......................................................................  

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 

“Espaço Inovação” ao Centro Social de Oiã, no dia 9 de novembro de 2013, para efeitos de 

realização do “XI.º Encontro de Sopas do Centro Social de Oiã”. ......................................................  

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

PONTO 16 – INFORMAÇÃO N.º 192/2013 DA UNIDADE ORGÂNICA PARA O CONHECIMENTO E 

COESÃO SOCIAL – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA 

COZINHA E REFEITÓRIO DO CENTRO ESCOLAR DE OLIVEIRA DO BAIRRO NO DIA 21 DE SETEMBRO 

DE 2013 – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DATADO DE 18/09/2013. .  

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 18 de setembro de 2013, em que autorizou a cedência gratuita das 
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instalações da cozinha e refeitório do Centro Escolar de Oliveira do Bairro, no dia 21 de setembro 

de 2013, ao Oliveira do Bairro Sport Clube. .......................................................................................  

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

 

A D I T A M E N T O 

 

PONTO 1 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA APRESENTADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA - LEI N.º 

68/2013, DE 29 DE AGOSTO - ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO INTERNO DO PERÍODO DE 

FUNCIONAMENTO E HORÁRIO DE TRABALHO DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO. 

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

os Vereadores Carlos Ferreira e Henrique Tomás. ...............................................................................  

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

1.º - Ao abrigo da alínea a) do n.º 7 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de setembro, na redação 

dada pela Lei 5-A/2002, de 11 de janeiro, aprovar a alteração ao Regulamento Interno do Período 

de Funcionamento e Horário de Trabalho (RIPFHT) do Município de Oliveira do Bairro, a qual consta 

em anexo à Informação/Proposta do Presidente da Câmara datada de 24 de setembro de 3013, 

que aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os efeitos legais; ......................................  

2.º Tal como resulta do n.º 1 do artigo 11.° da Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto, os trabalhadores 

que vêm praticando horários de trabalho específicos e que pretendam manter a sua prática devem, 

no prazo de 3 dias após a divulgação da presente alteração regulamentar, indicar as horas de início 

e termo pretendidas para as respetivas prestações de trabalho, as quais são objeto de decisão 

superior após informação dos Recursos Humanos, acompanhada de parecer dos respetivos 

superiores hierárquicos. .....................................................................................................................  

3.º Em cumprimento do estipulado no artigo 135º da Lei 59/2008, de 11 de setembro, na atual 

redação, a alteração de horário deverá ser comunicada a todos os trabalhadores que pratiquem 

horário rígido, com efeitos a 11 de outubro de 2013, podendo os serviços, até ao dia 1 de outubro 

de 2013, propor diferentes horários rígidos, em conformidade com o estipulado no regulamento 

interno, desde que assegurado o normal funcionamento dos serviços. ..............................................  

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

PONTO 2 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO, O OLIVEIRA DO BAIRRO SPORT CLUBE E O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO, COM VISTA À CEDÊNCIA GRATUITA, DO GINÁSIO POLIVALENTE DO POLO ESCOLAR DE 

BUSTOS. ............................................................................................................................................  
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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 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, aprovar a minuta de Protocolo de 

Colaboração, a celebrar entre o Município de Oliveira do Bairro, o Oliveira do Bairro Sport Clube e 

o Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro, que aqui se dá por integralmente reproduzida, 

referente à cedência do Ginásio Polivalente do Pólo Escolar de Bustos. ..............................................  

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

PONTO 3 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO, O OLIVEIRA DO BAIRRO SPORT CLUBE E O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO, COM VISTA À CEDÊNCIA GRATUITA, DO GINÁSIO POLIVALENTE DO POLO ESCOLAR DE 

VILA VERDE. ......................................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a minuta de Protocolo de 

Colaboração, a celebrar entre o Município de Oliveira do Bairro, o Oliveira do Bairro Sport Clube e 

o Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro, que aqui se dá por integralmente reproduzida, 

referente à cedência do Ginásio Polivalente do Pólo Escolar de Vila Verde. ........................................  

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

PONTO 4 – INFORMAÇÃO N.º 199/2013 DA UNIDADE ORGÂNICA PARA O CONHECIMENTO E 

COESÃO SOCIAL – PROTOCOLO DE PARCERIA A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO, A ESCOLA DE ARTES DA BAIRRADA E O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR – COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA. ...........  

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a minuta de Protocolo de 

Parceria, a celebrar entre o Município de Oliveira do Bairro, a Escola de Artes da Bairrada e o 

Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro, que aqui se dá por integralmente reproduzida, no 

âmbito da Educação Pré-Escolar – Componente de Apoio à Família. .................................................  

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

PONTO 5 – INFORMAÇÃO N.º 200/2013 DA UNIDADE ORGÂNICA PARA O CONHECIMENTO E 

COESÃO SOCIAL – PROTOCOLO DE PARCERIA A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO E O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OLIVEIRA DO BAIRRO – ATL ESCOLA BÁSICA DE OIÃ 
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POENTE. .............................................................................................................................................  

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a minuta de Protocolo de 

Parceria, a celebrar entre o Município de Oliveira do Bairro e o Agrupamento de Escolas de Oliveira 

do Bairro, que aqui se dá por integralmente reproduzida, nos exatos termos exarados. ....................  

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

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

CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO E ASSOCIAÇÕES DO 

CONCELHO – CEDÊNCIA DE SALAS DAS ESCOLAS PRIMÁRIAS DE BUSTOS E QUINTA NOVA. ..........  

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 Protocolo de 

Cooperação, a celebrar entre o Município de Oliveira do Bairro e as seguintes entidades: .................  

1.º - Frei Gil Voleibol Clube, com vista à cedência da sala do 1.º andar da Escola de Bustos; .............  

2.º - Junta de Freguesia de Bustos, com vista à cedência da sala do Pré-Escolar da Escola de Bustos; 

3.º - Orfeão de Bustos, com vista à cedência de uma sala do Rés-do-chão e uma sala 1.º andar da 

Escola da Quinta Nova; ......................................................................................................................  

4.º - Associação Mentes Convergentes, com vista à cedência de uma sala do Rés-do-chão e pré-

fabricado da Escola da Quinta Nova. ..................................................................................................  

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

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

MUNICIPAIS – EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DE OIÃ POENTE” – APROVAÇÃO DA 4.ª REVISÃO DE PREÇOS 

PROVISÓRIA. ......................................................................................................................................  

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 4.ª Revisão de Preços 

Provisória da Empreitada de “Construção da Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Educação Pré-

Escolar de Oiã Poente”, no valor de 2.549,80 € (dois mil quinhentos e quarenta e nove euros e 

oitenta cêntimos) acrescido de IVA, à taxa legal em vigor. .................................................................  

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

PONTO 8 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS URBANOS – 

ORÇAMENTO PARA MATERIAL A APLICAR PELO SR. VITOR BEM-HAJA, NA RUA DO MARCO, 34 – 
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MAMARROSA. ...................................................................................................................................  

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, ceder 80 m de lancil de 15, 25 m 

de lancil de 8, 140 m2 de pavê hexagonal e 130 m2 de pavê retangular, ao Sr. Vítor Bem-Haja, 

para execução de passeio em frente à sua residência sita na Rua do Marco, Freguesia da 

Mamarrosa. .......................................................................................................................................  

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

PONTO 9 – INFORMAÇÃO APRESENTADA PELO BALCÃO INTEGRADO – PEDIDO DE 

ALARGAMENTO DE HORÁRIO APRESENTADO PELA FIRMA TEIXEIRA & BARROS, LDA. PARA O 

ESTABELECIMENTO “SAGITÁRIO BAR” ATÉ AO FINAL DO ANO DE 2013. ........................................  

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

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

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

Horário do Estabelecimento “Sagitário Bar” no corrente ano, até às 04.00, nos dias 5, 12, 19, 26 e 

31 de outubro, 2, 9, 16, 23 e 30 de novembro, 7, 14, 21 e 28 de dezembro e ainda 16, 17, 18, 19, 

20, 22, 23, 26, 27 e 30 de dezembro, até às 03.00. ..........................................................................  

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

PONTO 10 – E-MAIL DA ACIB – ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DA BAIRRADA, A 

SOLICITAR A DISPONIBILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DO “ESPAÇO INOVAÇÃO” NO DIA 8 DE 

OUTUBRO DE 2013 PARA EFEITOS DE REALIZAÇÃO DE SESSÃO SOBRE O NOVO REGIME DE 

CAIXA DE IVA. ...................................................................................................................................  

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 Presidente 

da Câmara. ......................................................................................................................................  

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 ACIB – Associação Comercial e Industrial da Bairrada, no dia 8 

de outubro de 2013, para efeitos de realização de uma sessão sobre o novo regime de caixa de 

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

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

 ..........................................................................................................................................................  
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RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria referente ao dia 25 

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

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS:  ............................................................... 904.647 Euros e 79 Cêntimos 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS:  ................................................... 1.117.286 Euros e 08 Cêntimos 

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES:  ....................................................... 2.021.933 Euros e 87 Cêntimos 

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

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

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

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

FERNANDO HENRIQUES, residente na Freguesia de Oliveira do Bairro, que recordou que 

habitualmente está presente nas Reuniões de Câmara Públicas, uma vez que os munícipes não têm 

noção do interesse e valor em estar nas Reuniões de Câmara e a comunicação social, nem sempre 

espelha o que se passa na realidade. .................................................................................................  

Mais disse que, quando intervém é para chamar à atenção do Executivo Municipal para alguns 

pontos, tendo tido por diversas vezes o acolhimento na resolução de alguns dos problemas por si 

levantados, manifestando o seu reconhecimento ao Presidente da Câmara pelo trabalho levado a 

efeito ao longo destes últimos oito anos em prol do desenvolvimento do Concelho. .........................  

Referiu sentir alguma mágoa ao ver que a situação vai mudar, esperando que tudo continue na 

mesma para bem do Concelho, sendo que, quem sai não irá pôr de parte tudo aquilo que fez ao 

longo destes últimos anos. .................................................................................................................  

Verificou ter sido feita uma intervenção na Rua Dr. Tavares de Castro, tendo sido demolida uma 

habitação degradada, reconhecendo não ser muito fácil fazer uma intervenção mais profunda 

naquele arruamento, contudo algo deveria ser feito nesse sentido. ...................................................  

Referiu que a Rua Alfredo Rodrigues deve igualmente sofrer uma intervenção, tendo o Presidente 

da Câmara prometido a alguns Munícipes, que nos primeiros meses do próximo mandato, tal iria 

ser levado a efeito. .............................................................................................................................  

Abordou ainda a questão da rotunda junto à Escola de Condução de Oliveira do Bairro, tendo 

sugerido algumas correções ao que atualmente se encontra no local. ...............................................  

HELENA SOARES, residente na Freguesia de Oliveira do Bairro, fez referência ao processo referente 

à frente da sua residência, na Alameda, esclarecendo os vários passos de tentativas de acordo com 

o Município, o que não foi possível, atentas algumas omissões nos documentos elaborados pela 

Câmara Municipal. .............................................................................................................................  

Fez ainda referência aos vários contactos que foram sendo estabelecidos com a Câmara Municipal. .  
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Mais disse nunca ter estado em causa a cedência do espaço para bem público, contudo não 

poderia assinar um contrato que era omisso em determinados aspetos. ............................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA, referiu que nunca a Cidade de Oliveira do Bairro viu tanto investimento, 

havendo sempre outros investimentos que é necessário fazer. ...........................................................  

Além do mencionado pela interveniente, houve apenas um caso em que havendo acordo entre as 

partes, o respetivo contrato não foi assinado. ....................................................................................  

Disse ter sido enviado à Munícipe o contrato e o respetivo cheque, havendo sempre total 

disponibilidade para especificar o que se entendesse necessário. Na falta de resposta, foi solicitado 

a devolução do contrato devidamente assinado, o que não aconteceu, tendo sido devolvido todo o 

expediente. ........................................................................................................................................  

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

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

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

Lília Águas, 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 cinquenta minutos, da qual se lavrou a presente Ata, que depois de lida e 

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

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

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

 

 

______________________________________ 

MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA 

 

 

 

______________________________________ 

JOAQUIM MANUEL SANTOS ALVES DE JESUS 

 

 

_______________________________ 

LAURA SOFIA AIRES FERREIRA PIRES 
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________________________________ 

CARLOS MANUEL FERREIRA FERREIRA 

 

 

 

_________________________________________ 

LÍLIA ANA DA CRUZ OLIVEIRA MARTINS ÁGUAS 

 

 

 

_________________________ 

HENRIQUE SANTIAGO TOMÁS 

 

 

 

_____________________________ 

JOSÉ MIGUEL CARDOSO DUARTE 

 


