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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PRIVADA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO, REALIZADA NO DIA 11 DE 

JANEIRO DE 2018  .........................................  

 

Aos onze dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, nesta Cidade de Oliveira do Bairro, na Sala de 

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

minutos, sob a Presidência do Presidente da Câmara, Duarte dos Santos Almeida Novo e com a 

participação do Vice-Presidente da Câmara Jorge Ferreira Pato e dos Vereadores Lília Ana da Cruz 

Oliveira Martins Águas, Susana Maria da Silva Martins, António Augusto Marques Mota, Álvaro Miguel 

Ferreira Ferreira, e Fernando José Martins da Silva, a reunião ordinária privada da Câmara Municipal 

de Oliveira do Bairro, ao abrigo do disposto no art.º 40.º e n.º 2 do art.º 49.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro e nos termos das deliberações do Executivo Municipal datadas de 30 de 

outubro de 2017 e de 9 de novembro de 2017. ......................................................................................  

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

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

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

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

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

Intervieram neste ponto da Ordem de Trabalhos o Presidente da Câmara e os Vereadores Lília Águas, 

António Mota, Álvaro Ferreira e Fernando Silva. ..................................................................................  

O Presidente da Câmara, congratulou-se com o Concerto de Reis que tinha decorrido no dia 07 de 

janeiro, sendo uma demonstração cultural do concelho de Oliveira do Bairro, com a participação de 

Bandas de Música e também de Grupos Etnográficos que tinham feito uma tarde de espetáculo muito 

boa. Quis por isso deixar uma nota pessoal e em nome do Executivo Municipal por esse facto. 

O Vereador Álvaro Ferreira, relativamente à greve que tinha acontecido nas cantinas do 

Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro, quis saber o feedback por parte da Câmara Municipal. 

Disse, ainda, que foi publicado no Jornal da Bairrada, o parecer da Diretora do Agrupamento Dr.ª Júlia 

Gradeço e questionou se havia alguma preocupação e algum acautelamento por parte do Executivo 

Municipal juntamente com o Agrupamento de Escolas relativamente a estas situações, se se 

voltassem a repetir no futuro. ................................................................................................................  

Relativamente à pavimentação de alguns arruamentos do concelho, que com o tempo se deterioram, 

tende a ser uma medida urgente por parte da Câmara Municipal fazer o estudo e o levantamento dos 
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arruamentos que estão cada vez mais danificados, assim como a devida marcação, que foi realizada 

no anterior executivo em alguns arruamentos, mas de forma deficiente. 

Salientou o troço que parte da variante e passa pelo lugar do Silveiro, Giesta, Perrães em direção a 

Fermentelos, onde só existia uma passadeira, na entrada do lugar do Rêgo, mesmo a seguir à 

rotunda. Acrescentou que era um troço com algum movimento, onde existe o Pólo Escolar de Oiã 

Nascente, sendo por isso importante acautelar a marcação de via nessa zona, assim como no centro 

do lugar do Rêgo, junto aos semáforos. ...............................................................................................  

Relativamente à zona envolvente à Igreja de Oiã, no que diz respeito ao estacionamento no local, deu 

conhecimento que já se ouvia que o proprietário do terreno em frente à igreja iria vedar o mesmo 

devido aos constantes abusos de estacionamento naquele. São também preocupação das pessoas 

os postes de iluminação e os cabos elétricos que passam em frente da igreja que em nada dignificam 

o edifício. Sugeriu que se pudesse estudar uma forma de esses cabos poderem passar de modo 

subterrâneo. ..........................................................................................................................................  

Mostrou também preocupação com a pouca existência de iluminação na Rua 1º de Novembro, que 

passa ao lado do Centro Paroquial, o que tem permitido alguns assaltos ao Centro, pedindo que a 

Câmara Municipal estivesse mais atenta e visse uma forma de acautelar essa situação.  .................  

O Vereador António Mota, começou por referir que na última Assembleia Municipal, de 28 de 

dezembro de 2018, e na Informação da Atividade Municipal, tinham sido dados a conhecer alguns 

processos de contencioso contra a Câmara Municipal ligados à Sonaecom – Serviços de 

Comunicações, S.A. Referiu ainda que nenhuma das intenções da empresa em interpor contra a 

Câmara Municipal estas ações, tinha vindo à Câmara Municipal e, por isso, gostaria que o senhor 

Presidente da Câmara explicasse de onde advinham os valores apresentados e em que é que a 

empresa se tinha baseado para justificar as referidas ações. ..............................................................  

Fez também referência a uma ação contra a Câmara Municipal, por parte da empresa Biltec – 

Sociedade de Construções, Lda., (Ex Manuel Vieira bacalhau, Lda.) que dizia respeito a um contrato 

de empreitada de beneficiação da E.N.335 no ano de 2001, solicitando ao senhor Presidente da 

Câmara explicasse ao pormenor o processo.  ......................................................................................  

No que diz respeito à ação do kartódromo que também constava na Informação da Atividade 

Municipal, solicitou esclarecimento sobre o que queria dizer a frase …“julgando parcialmente 

procedente a apelação”...em relação à ação que se conhecia, quer em relação à decisão tomada de 

uma ou outra situação, ou seja, ou à aquisição dos terrenos ou a comparticipação pelos custos tidos 

com as construções ilegais existentes.  ................................................................................................  

Relativamente ao Pelouro ligado às florestas, questionou o que já tinha sido feito, quais as medidas 

já implementadas de acordo com as decisões governamentais, no que diz respeito à gestão do 
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combustível, evitando que o governo reduzisse em 20% a transferência de verbas, considerando a 

não execução desses serviços. ............................................................................................................   

O Vereador Fernando Silva sugeriu que fosse implementado um projeto piloto na zona das florestas, 

com o apoio da Câmara Municipal acrescentando que se tinha todas as condições para se fazer o 

que o Governo não tem conseguido fazer que era o cadastro dos terrenos, dizendo que seria a altura 

ideal para se avançar com o projeto. Ter-se-á que fazer a identificação dos proprietários dos terrenos, 

o que para si seria fácil e ao mesmo tempo desenvolver um pequeno plano através, eventualmente, 

da criação de uma cooperativa agrícola.  .............................................................................................   

Acrescentou que gostaria de ver, por parte do Executivo Municipal, alguma ação e até alguma 

liderança no que dizia respeito às áreas agrícolas, e quem sabe, daí surgir um projeto piloto a nível 

nacional.  ...............................................................................................................................................  

Sobre a questão do kartódromo, disse saber que tinha havido uma reunião com o senhor Presidente. 

Também teve acesso à informação de que a Câmara Municipal teria até ao dia 13 ou 16 de janeiro 

para, eventualmente, recorrer. Referiu que a decisão parcial e do que tinha conhecimento tinha a ver 

com o valor que passou para noventa e três mil euros, mas gostaria que também o senhor Presidente 

da Câmara esclarecesse melhor, porque poderia haver vários parceiros interessados na aquisição do 

lote em questão. ....................................................................................................................................  

Acrescentou que o município não tinha que perder aquilo que se perspetivava que pudesse perder, 

estando todos para ajudar e não para complicar. Disse que não sabia os pormenores da reunião tida, 

mas na sua opinião era um assunto que tinha todo o interesse que fosse esclarecido de forma a poder 

trazer novos investidores para aquele lote e para o concelho. .............................................................  

Referiu ainda que tinha tido conhecimento que o representante do Kart Club de Oiã, estaria à espera 

de saber se o município iria recorrer ou não, e que estava disposto a fazer o depósito dos noventa e 

três mil euros até ao dia 16 de fevereiro. ..............................................................................................  

O Presidente da Câmara sobre a questão do kartódromo disse que o Vereador Fernando Silva tinha 

acabado de esclarecer a terminologia “parcialmente” que tinha suscitado dúvidas no Vereador António 

Mota, dando também algumas informações sobre o processo, dispensando-se por isso de prestar 

mais esclarecimentos. ...........................................................................................................................  

Agradeceu as sugestões efetuadas, nomeadamente a criação de um cadastro que iria gerar uma 

intenção do presente Executivo de reordenação da floresta do concelho, que também poderia ser 

conjugado com a ampliação das zonas industriais. ..............................................................................  

Sobre a questão das faixas de combustível informou que a Câmara Municipal tem estado a fazer 

levantamentos e a notificar proprietários de uma forma gradual, para que de uma forma clara se inicie 

todo o processo, não estando só á espera que as pessoas atuem. .....................................................  
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Informou que o próprio SEPNA estaria a atuar de uma forma mais assertiva, estando a chegar muitos 

processos de notificação realizados pelo núcleo da GNR. ...................................................................  

Sobre a questão do processo de requalificação da E.N.335 informou que o processo foi recebido e 

estava a ser analisado. .........................................................................................................................  

No que diz respeito aos processos da Sonaecom, os mesmos têm a ver com cobranças indevidas, 

efetuadas pelo município àquela entidade. Efetivamente, o município não poderia cobrar essas taxas, 

foi um assunto que foi estudado com os juristas da Câmara Municipal assim como com o Gabinete 

de Advogados que trabalha com a Câmara Municipal. Acrescentou que não existia razão pela parte 

do município para ter cobrado tais taxas, pelo que terá que se proceder à devolução das mesmas à 

referida empresa, conforme o acordo que foi formalizado. ..................................................................  

Sobre a questão da zona envolvente da igreja de Oiã, disse que ficava a devida nota, esclarecendo 

que o terreno da frente é particular e, segundo apurou, o proprietário tem previsto o desenvolvimento 

de propriedade horizontal sendo que até lá, por razões económicas, tem mantido o terreno como se 

encontra atualmente. .............................................................................................................................  

Acrescentou que já solicitou ao senhor Presidente da Junta de Freguesia de Oiã que, juntamente 

consigo, conseguisse uma reunião com o proprietário do referido terreno, pelo menos para tentar que 

o terreno se mantivesse aberto para apoiar o estacionamento naquela zona. ....................................  

Sobre os arruamentos do concelho deu conhecimento que iria ser feito um trabalho gradual, iniciando 

nos que se encontravam em pior estado. .............................................................................................  

Relativamente à estrada que liga o concelho de Águeda ao concelho de Oliveira do Bairro, embora 

não seja da responsabilidade da Câmara Municipal, referiu que iriam proceder às notificações e 

agradeceu as sugestões referidas. .......................................................................................................  

Sobre a greve nas cantinas do Agrupamento de Escolas, deu conhecimento que o Executivo tinha 

sido informado da greve no próprio dia, nada fazendo antever essa situação, tendo sido uma situação 

pontual e não se previa que houvesse mais alguma até ao final do ano letivo. ...................................  

A Vereadora Lília Águas, relativamente à questão da greve quis acrescentar ao esclarecimento 

prestado pelo senhor Presidente da Câmara, que a questão da gestão das cantinas não era da 

responsabilidade da Câmara Municipal, mas sim da DGEST. Acrescentou, ainda, que no âmbito da 

responsabilidade atribuída à administração local eram só as cantinas de Oiã, primeiro ciclo e pré-

escolar e nessas cantinas sabia-se da greve, tendo os pais sido devidamente informados e o assunto 

resolvido da forma possível. ..................................................................................................................  

Sobre as outras cantinas, ao Município de Oliveira do Bairro foi reportada a greve no próprio dia, as 

diligências realizadas no sentido de colmatar a situação foram que o bar das escolas ficasse aberto 

com horário alargado, as crianças que eventualmente não tivessem saldo disponível no cartão para 
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poderem adquirir a refeição no bar, o pudessem fazer nesse dia e regularizar a situação 

posteriormente. Foi a informação transmitida pela diretora do Agrupamento Dr. Júlia Gradeço. ........  

Referiu que eram sempre situações que geravam constrangimentos, mas que não tinha conhecimento 

de que algo de mais grave tivesse ocorrido. Acrescentou que tudo foi acautelado, quer por parte do 

Agrupamento, quer por parte da Câmara Municipal, no que diz respeito às duas cantinas que são da 

responsabilidade do município. .............................................................................................................  

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

PONTO 2 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

REALIZADA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017 ...............................................................................  

Intervieram neste ponto da Ordem de Trabalhos o Presidente da Câmara e o Vereador Fernando 

Silva. ......................................................................................................................................................  

O Vereador Fernando Silva, reportando-se às suas intervenções, solicitou que fossem efetuadas 

algumas correções, em algumas questões específicas. ........................................................................  

O Presidente da Câmara, referiu que tinha tomado as devidas notas, para que na ata constem as 

correções apresentadas. Sugeriu que se votasse a ata tendo em conta as correções apresentadas, 

ao que todos concordaram.  ....................................................................................................................  

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

1.º - Dispensar, nos termos e ao abrigo do disposto do art.º 4.º do Decreto-Lei n.º 45.362, de 21 de 

novembro de 1963, a leitura da ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 17 

de dezembro de 2017, por ter sido previamente distribuída a todos os Vereadores. ............................  

2.º - Aprovar a ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 17 de dezembro de 

2017, nos termos do artigo 57.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. .............................  

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

PONTO 3 – E-MAIL DA ACIB – ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DA BAIRRADA, A 

SOLICITAR A CEDÊNCIA DO AUDITÓRIO DO “ESPAÇO INOVAÇÃO” NO DIA 27 DE JANEIRO DE 

2018 PARA A REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE ESCLARECIMENTOS SOBRE TACÓGRAFOS .........  

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

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

Auditório do “Espaço Inovação” para o dia 27 de janeiro de 2018, à ACIB – Associação Comercial e 

Industrial da Bairrada, para efeitos de realização de Sessão de Esclarecimento sobre “Tacógrafos”. .  

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

PONTO 4 – E-MAIL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OLIVEIRA DO BAIRRO, A SOLICITAR 

A CEDÊNCIA DO “ESPAÇO INOVAÇÃO” NO DIA 21 DE ABRIL DE 2018 PARA A REALIZAÇÃO DE 

BAILE DE FINALISTAS .........................................................................................................................   

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

“Espaço Inovação” para o dia 21 de abril de 2018, ao Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro, 

para efeitos de realização de Baile de Finalistas. ...................................................................................  

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

PONTO 5 – E-MAIL DO MUNICIPIO DE ANADIA, A SOLICITAR A CEDÊNCIA DO PAVILHÃO 

MUNICIPAL NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2017 PARA A REALIZAÇÃO DE JOGOS DE TORNEIO 

INTERNACIONAL - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA .............  

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

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

Presidente da Câmara datado de 28 de novembro de 2017, em que autorizou a cedência do Pavilhão 

Municipal no dia 28 de dezembro, para efeitos de realização de Jogos de Torneio Internacional ........  

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

PONTO 6 – DESPACHO N.º 29 – MANDATO 2017/2021 APRESENTADO PELO PRESIDENTE DA 

CÂMARA – AVOCAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E REDISTRIBUIÇÃO DE FUNÇÕES/PELOUROS E 

DELEGAÇÃO E SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – PARA CONHECIMENTO .......................  

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal tomou conhecimento do Despacho n.º 29 – Mandato 

2017/2021 do Presidente da Câmara, datado de 3 de janeiro de 2018, referente à avocação de 

competências e redistribuição de funções/pelouros e delegação e subdelegação de competências, 

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

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

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

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

dia 10 de janeiro do ano de 2018, do qual constam os seguintes dados e valores: .......................  

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS:  ............................................................ 243.678 Euros e 93 Cêntimos 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS:  .................................................... 770.586 Euros e 78 cêntimos 

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES:  ................................................. 1.014.265 Euros e 71 Cêntimos 

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

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

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

quinze horas e dez minutos, tendo as deliberações sido aprovadas em minuta, nos termos do n.º 3 

do artigo 57.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e da qual se lavrou a presente Ata, 

que depois de lida e aprovada vai ser assinada pelo Presidente da Câmara Municipal, por mim, Sílvia 

Rosa da Silva Oliveira, Assistente Técnica, que a redigi e pelos demais presentes que o desejem 

fazer. ........................................................................................................................................................  
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_____________________________ 

Duarte dos Santos Almeida Novo 

 

 

________________________ 

Sílvia Rosa da Silva Oliveira 

 

 

_________________ 

Jorge Ferreira Pato 

 

 

_________________________________ 

Lília Ana da Cruz Oliveira Martins Águas 

 

 

___________________________ 

António Augusto Marques Mota 

 

 

_________________________ 

Álvaro Miguel Ferreira Ferreira 

 

 

_________________________ 

 

Susana Maria da Silva Martins 

 

 

_______________________ 

Fernando José Martins da Silva 

 


