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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PRIVADA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO, REALIZADA NO DIA 08 DE 

FEVEREIRO DE 2018  ....................................  

 

Aos oito e dois dias do mês de fevereiro 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 Rui Jorge Marques Santos, 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. .........................................  

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

Não esteve presente o Vereador Fernando José Martins da Silva, tendo o mesmo comunicado a sua 

ausência e apresentado a respetiva justificação. ...................................................................................  

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

O Vereador Fernando Silva, requereu a correspondente substituição ao abrigo do disposto do n.º 1 

e n.º 2 do art.º 78.º, conjugados com o n.º 1 do art.º 79.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na 

sua atual redação. ...................................................................................................................................  

Nos termos e ao abrigo do disposto no art.º 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua atual 

redação, compareceu Rui Jorge Marques Santos. .................................................................................  

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

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

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

Foi prestado esclarecimento pelo Presidente da Câmara, relativamente ao pedido emitido pela 

CCDRC, que tinha chegado em finais de janeiro, referente ao pedido de renúncia de mandato do 

Ex. Vereador Paulo Martins, parecer que esclarece que logo que renunciado o mandato, toma efeito 

desde a mesma data. ..............................................................................................................................  

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

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

 .................................................................................................................................................................  
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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 Rui Santos .............................................................................  

O Presidente da Câmara, fez referência ao desfile de Carnaval, que se realizou na cidade de 

Oliveira do Bairro, no dia 04 de fevereiro, realçando o esforço feito pela Vereadora Lília Ana Águas, 

sendo uma atividade diferente relativamente aos anos anteriores e em data diferente da realizada 

nos outros municípios. Atividade que disse ter corrido muito bem, com muita afluência de publico 

quer do concelho quer de fora, sendo certo que no futuro, será uma atividade que terá que envolver 

todas as instituições, associações e escolas do concelho de forma a aumentar o sucesso da 

atividade. .................................................................................................................................................  

Relativamente a outras atividades que ainda iriam decorrer, disse que seria importante a adesão de 

todos, convidando os senhores Vereadores a participarem nas mesmas. ............................................  

O Vereador Álvaro Ferreira, a respeito dos resultados conhecidos, sobre os rankings das escolas 

do País, disse ser importante estar a par desses resultados de forma a poder melhorá-los em prol 

dos estudantes do concelho....................................................................................................................  

Fez referência a duas tabelas que analisou, publicadas no ano de 2017 mas que faziam referência 

ao ano de 2016, uma delas que tinha a ver com os cursos científicos, humanísticos e profissionais, 

que tinha sido notícia nos órgãos de comunicação social local, onde constavam alguns dados que 

traziam alguma preocupação, devido à descida do aproveitamento escolar sentido na ESOB, de 

60% para 41% e, nesse mesmo ano, o IPSB que aumentou o aproveitamento e o IPB na altura não 

teria alunos suficientes para se conseguir obter resultados. ..................................................................  

No que diz respeito aos exames, referiu que ao nível do ensino básico e secundário já era verificada 

uma realidade diferente, com aproveitamentos superiores e até com o aumento bem definido nos 

estabelecimentos de ensino da ESOB e do IPSB. .................................................................................  

Em termos do ensino básico o IPSB encontrava-se nos dez primeiros lugares na região da Bairrada 

e no que respeita ao ensino secundário as duas escolas encontravam-se nos dez primeiros lugares 

sendo que o IPSB se encontrava na terceira posição. ...........................................................................  

O fim do IPSB e a transição dos alunos para a ESOB, todos os handicaps que a situação tinha 

trazido, trouxeram instabilidade, quer para os alunos, quer para os pais, podendo condicionar o 

aproveitamento escolar, resultados que só serão conhecidos daqui a dois anos. .................................  

Acrescentou que a incerteza em relação á escola na zona poente do concelho era um dado que 

devia merecer uma reflexão profunda e de todas as partes politicas um esforço para que o 

Executivo possa criar melhores condições para que os estudantes do concelho de Oliveira do Bairro 

tenham bons resultados escolares, trazendo assim uma melhor definição acerca do seu futuro 
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curricular. .................................................................................................................................................  

O Vereador António Mota, partindo do assunto “educação e no que diz respeito ao IPB, referiu que 

a Câmara Municipal estava diretamente ligada ao referido estabelecimento de ensino. Considerando 

os elementos referidos pelo Vereador Álvaro Ferreira, aquilo que se perspetivou em termos de 

construção, habitação residencial para os estudantes, e uma série de situações ligadas ao IPB, 

solicitou ao senhor Presidente da Câmara, que fosse trazido à Câmara uma informação, onde 

constasse o número de turmas e o número de alunos, no sentido de se poder deliberar de 

consciência, sobre a atribuição ou libertação de algumas verbas durante o decorrer do presente 

ano. ..........................................................................................................................................................  

Sobre a questão do Carnaval, louvou a iniciativa, deu os parabéns à Câmara Municipal pela 

iniciativa apesar de achar que não tinha sido uma atividade muito trabalhada, talvez pelo pouco 

tempo, porque se previa uma participação intensa das IPSS e das escolas do concelho, o que não 

se verificou, apenas uma participação muito reduzida da SOLSIL. Referiu que, de futuro, seria bom 

que houvesse mais participação das escolas e IPSS para dar ideia de um Carnaval diferente, 

porque comprar um kit de Carnaval era pouco. Tem que se envolver as escolas para trazer ainda 

mais público a ver o carnaval a Oliveira do Bairro. .................................................................................  

Fez ainda referência a uma situação, sobre qual teria sido abordado que tinha a ver com um 

assunto que tinha sido referido por um munícipe residente no lugar de Águas Boas, na última 

reunião de Câmara pública de dezembro, ao qual respondeu que o assunto estaria a ser tratado. 

Questionou o senhor Presidente da Câmara sobre o ponto de situação de forma a poder dar uma 

resposta mais concreta ao munícipe que não se encontra muito bem de saúde e diz mesmo que 

“não queria morrer sem que o assunto estivesse resolvido”. .................................................................   

O Vereador Rui Santos questionou se haveria previsão de agendamento para Reunião de Câmara, 

dos assuntos propostos pelo Vereador Fernando Silva, relativamente ao desenvolvimento 

económico e sobre a educação. .............................................................................................................  

Sobre a educação e no encadeamento das intervenções anteriores disse que seria importante saber 

o impacto que teve o fecho do IPSB, tanto a nível pedagógico como a nível logístico, 

nomeadamente sobre os custos que acarretou para o município, e dessa forma, poder projetar-se 

algo que se possa fazer para minimizar a situação, nunca esquecendo a existência de uma escola 

na zona poente do concelho, que é uma grande preocupação para muitos munícipes. .......................  

Questionou também o ponto de situação relativamente às PARUS. .....................................................  

O Presidente da Câmara, a respeito da intervenção do Vereador Álvaro Ferreira, informou que 

também tinha tido o cuidado de analisar o ranking, aquando da sua publicação e respondendo às 

questões, referiu que talvez só daqui a um ano se iria ter alguma perceção da consequência do 

fecho do IPSB. ........................................................................................................................................  
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Respondendo à questão levantada pelo Vereador Rui Santos, disse que, a nível de transportes, 

está-se já a fazer uma análise de todos os casos, das necessidades, fazendo esforços para que 

tudo corra bem, tentando limitar ao máximo os problemas existentes no presente ano letivo para 

que não se repitam no próximo, não querendo criar transtornos para as famílias e principalmente 

para os estudantes. .................................................................................................................................  

Relativamente ao IPB disse que iria solicitar ao senhor Vice-Presidente, que tem essa 

responsabilidade para que na próxima reunião possa trazer alguma informação, conforme solicitado 

pelo Vereador António Mota, sobre o estabelecimento, para que os senhores Vereadores tenham 

conhecimento da atividade, dos custos e dos alunos que frequentam o IPB. .......................................  

Sobre os comentários e elogios proferidos pelos senhores Vereadores relativamente ao Carnaval, 

agradeceu e concordou que era uma necessidade que as IPSS e as escolas estivessem mais 

presentes no evento, mas que foi uma decisão de cada uma, uma vez que o convite foi feito... ..........  

No que diz respeito à questão levantada pelo Vereador António Mota, relativamente ao munícipe de 

Águas Boas, deu conhecimento que tinha passado no local, juntamento com o senhor Presidente da 

Junta de Freguesia de Oiã Professor Vítor Oliveira, sendo um dos trabalhos que, dentro das 

possibilidades da Junta de Freguesia, se venha a executar brevemente, com o devido 

acompanhamento da Câmara Municipal. ...............................................................................................   

Sobre o agendamento para Reunião de Câmara dos assuntos propostos pelo Vereador Fernando 

Silva, informou que, na última reunião de Câmara, na qual esteve presente o referido Vereador, já 

tinha respondido sobre o ponto de situação e de como as propostas foram acolhidas. ........................  

Relativamente à questão das PARUS, informou que não tinham sido reformuladas, passaram aos 

projetos, que estavam a ser ultimados, sendo que um deles já tinha o visto do Tribunal de Contas e 

vai entrar em obra rapidamente, que é o projeto da Cerâmica Rocha, sendo que os outros três 

projetos se encontravam mesmo na fase final (projeto de execução), também para arrancarem 

ainda este ano, como é a vontade do Executivo. ...................................................................................  

A Vereadora Lília Águas, relativamente ao evento do Carnaval, agradeceu as palavras 

endereçadas pelo Vereador António Mota, esclarecendo, contudo, que efetivamente tinha sido uma 

nova aposta, um novo desafio, trabalhado sim num curto espaço de tempo, mas tudo tinha sido feito 

em tempo útil e, à semelhança do convite que foi feito à SOLSIL, foi feito para todas as outras IPSS 

do concelho, e bem assim para o Agrupamento de Escolas. .................................................................  

Acrescentou que o sucesso do evento tinha sido reconhecido por muitos, e que esta iniciativa 

chegou a outros concelhos, que é um dos objetivos do Executivo. .......................................................  

Haverá sempre que melhorar, mas o objetivo do Executivo é que é o Carnaval das crianças e das 

suas IPSS, faça parte da iniciativa, mas não é essa a iniciativa será sempre um desfile mais 

abrangente e multicultural e sempre a realizar no Domingo Magro e não num dia da semana. 
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Referiu que o que foi feito durante alguns anos foi apenas o Carnaval dos pequeninos realizado a 

uma sexta-feira, sendo difícil para muitos familiares estarem presentes no desfile dos seus filhos.  ....  

Refere que noutros municípios o Carnaval dos pequenos realiza-se a um domingo e assim é 

possível toda a família estar presente, entendendo que dessa forma é melhor para o convívio e 

participação das crianças e dos adultos. Trabalharemos nesse sentido, para que haja uma 

contribuição de todos. .............................................................................................................................  

O Vereador António Mota disse que entendeu a justificação dada pela Vereadora Lília Águas e 

questionou se as IPSS que foram convidadas tinham invocado algum motivo para não estarem 

presentes. ................................................................................................................................................  

A Vereadora Lília Águas, esclareceu que a generalidade das respostas dadas pelas IPSS, foi que 

não teriam disponibilidade de recursos humanos para estarem presentes num domingo à tarde. .......  

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

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

REALIZADA NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2018 ....................................................................................  

Por não ter estado presente na Reunião Ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 11 de 

janeiro de 2018 e ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 

janeiro, não participou na votação o Vereador Rui Santos. ....................................................................  

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 11 

de janeiro de 2018, por ter sido previamente distribuída a todos os Vereadores. .................................  

2.º - Aprovar a ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 11 de janeiro de 

2018, nos termos do artigo 57.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. .............................  

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

PONTO 3 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 27 – MANDATO 2017/2021 APRESENTADA PELO 

PRESIDENTE DA CÂMARA – CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ENTRE A CIRA 

E O MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO .........................................................................................  

Intervieram neste ponto da Ordem de Trabalhos o Presidente da Câmara e os Vereadores António 

Mota e Rui Santos. ................................................................................................................................  

O Presidente da Câmara, referiu que este ponto era sobre uma situação que já tinha sido aflorada 

no anterior Executivo, tendo também já sido discutido em Assembleia Municipal, e vinha novamente 

a discussão ao atual Executivo, com proposta sua, com algumas alterações, face ao que tinha sido 

proposto anteriormente.  .........................................................................................................................  

Esclareceu que as premissas iniciais se mantinham, a proposta de assinatura do Contrato 
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Interadministrativo também se mantinha, só que a proposta engloba agora todos os transportes que 

se realizam em Oliveira do Bairro, nomeadamente o TOB que não estava incluído na anterior 

proposta.  .................................................................................................................................................  

O Vereador Rui Santos, disse que para si era um assunto novo, não sabendo quais eram os 

antecedentes, mas o que o tinha preocupado da análise breve que fez aos documentos que tinha ao 

dispor, eram os eventuais custos que iria trazer para o município.  .......................................................  

Questionou se havia algum conhecimento dos custos, se tinha sido feito algum estudo económico-

financeiro antes de ter sido elaborada a proposta de contrato, quais as responsabilidades do 

município, quais as vantagens e desvantagens para o município, acreditando na bondade do 

contrato, porque como seria evidente para todos a gestão integrada deveria ser mais económica 

que a gestão casuística de cada município, sendo certo que nem sempre isso era verdade. ..............  

O Presidente da Câmara, esclareceu que com algumas das remodelações que tinham existido 

recentemente, uma das novidades era que a partir do ano de 2019, as regras dos transportes 

públicos municipais têm que estar bem definidas e as entidades têm que estar preparadas sobre 

determinadas regras. Essas regras implicam que a gestão dos transportes tenha que ser feita 

segundo um controlo muito apertado e monotorização, monotorização essa que implica, para quem 

quiser ficar com essa gestão, a que tenha três técnicos no mínimo, software e gestão para tudo 

isso. Acrescentou que essa gestão, sendo feita pela CIM, é feita com a diluição de custos pelos 

municípios aderentes. .............................................................................................................................  

Permite também fazer concursos que atingem outra abrangência que não atingiria um concurso feito 

por um só município.  ..............................................................................................................................  

Sobre as questões do impacto, da logística, disse que o contrato iria permitir uma melhor 

adequação e gestão dos recursos que estão alocados ao município de Oliveira do Bairro, 

nomeadamente com a própria localização dos abrigos, que era algo que se estava também a 

estudar. ....................................................................................................................................................  

Acrescentou que o estudo estava a ser feito, na medida em que mediante as localizações de 

residência dos alunos do concelho e os circuitos a serem realizados pelos transportes, de uma 

forma mais otimizada se possam colocar esses abrigos. Refere ainda que iria permitir controlar 

aquilo que os prestadores de serviços de momento não permitem que se controle. .............................  

O Vereador Rui Santos disse deduzir que não tenha havido nenhum estudo sobre os custos e os 

impactos que o município iria ter em termos financeiros e do que leu no documento é que a única 

salvaguarda existente era a despesa global, mas não se percebia se era na ótica da CIRA ou por 

município. ................................................................................................................................................  

Referiu que no artigo 16.º da proposta de contrato, se fala da regulação de instrumentos de 

planeamento e definição do modelo de financiamento. Também a única coisa que é referida é que 
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os municípios delegam na CIRA a definição dos respetivos custos, bem como a apresentação do 

estudo do impacto financeiro e necessários financiamentos do sistema de transportes públicos. No 

fundo o município estará a delegar todas as responsabilidades na CIRA.  ...........................................  

Diz que a sua preocupação é só saber se havia alguma ideia de custos para o município. .................  

O Presidente da Câmara esclareceu que a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro tem um dos 

seus técnicos, o Eng.º João Pinto, a trabalhar com a CIRA exatamente sobre o estudo referido pelo 

Vereador Rui Santos. A responsabilidade de contratar e de gerir o número de elementos, que não 

serão três, serão mais, dado o número de municípios que possam aderir ao contrato, havia a 

necessidade de aquisição de software que custaria ao município cerca de cem mil euros, tudo isso 

passará para a responsabilidade da CIRA. Depois a gestão de carreiras, a sua necessidade será 

feita através da ligação que existe com outros municípios aderentes, o que irá reduzir os custos. ......  

O Vereador António Mota, disse que do que já tinha ouvido, não seria fácil pois estava-se a falar 

de custos financeiros de centenas de euros. ..........................................................................................  

Sobre a inclusão do TOB neste contrato e considerando que o TOB presta um serviço 

essencialmente social, questionou o senhor Presidente da Câmara se para o TOB, quando 

houvesse um concurso para este tipo de serviços no concelho, qual seria o procedimento. ................  

Sobre os três funcionários por município, para si era um exagero, porque se se estava a falar no 

montante de cem mil euros para software, mais três funcionários, tudo o resto que possa estar 

inerente, estava-se a falar em custos consideráveis. .............................................................................  

Disse que o protocolo inicial, previa essencialmente, e esse era o interesse do município no mesmo, 

com a possibilidade de prolongamento de algumas carreiras ligadas aos municípios vizinhos, atenta 

a necessidade de transporte dos funcionários residentes noutros concelhos vizinhos e que 

trabalham no município e vice-versa, ligação às zonas industriais, com horários mais convergentes 

face às necessidades.  ............................................................................................................................  

Questionou se este protocolo iria abranger todo o tipo de carreira a exercer no município desde os 

transportes escolares, ou era essencialmente para servir essas pequenas franjas que eram os 

trabalhadores. Acrescentou que, pelo que pode entender, o protocolo irá servir de uma forma global 

todo o tipo de transportes públicos. ........................................................................................................  

O Presidente da Câmara esclareceu que a proposta e o protocolo inicial já era para uma situação 

global, apenas o TOB ficava de fora desse protocolo inicial. .................................................................  

Acrescenta que todas as carreiras internas que o município entenda ter, tem que as assumir. ...........  

Esclareceu que a questão dos cem mil euros, não era só para o software, englobava tudo, software, 

plataformas e pessoas. Acrescentou que se o município pretendesse aderir só em parte teria 

sempre que suportar esse valor, por si só, quer fossem as carreiras escolares ou o TOB. ..................  

Reafirmou que a única alteração que houve ao protocolo, foi a inclusão do TOB.  ...............................  
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Informou ainda que o município vai sugerir as carreiras que entender serem necessárias para servir 

o concelho, depois a repartição dos custos será em função do gasto de carreiras que o município 

tem. 

O Vereador António Mota alertou para o facto de uma coisa seria uma carreira mais o TOB no 

município de Oliveira do Bairro e outra coisa seria uma carreira na cidade de Aveiro. .........................  

O Presidente da Câmara referiu que naturalmente que isso iria ser tido em conta, face às 

distâncias que se tem no concelho de Oliveira do Bairro e às distâncias que o município de Águeda 

tem, por exemplo e daí o estudo da localização das necessidades já estar a ser feito. ........................  

O Vereador António Mota referiu que as carreiras têm um grande interesse, numa situação 

especial que são as carreiras que atravessam os municípios, essencialmente as carreiras de manhã 

e ao fim do dia. Deu exemplo dos alunos das Universidades que poderiam muito bem utilizar essas 

carreiras e os trabalhadores noutros concelhos, que serão os grandes utilizadores dessas carreiras.  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por maioria com abstenção do Vereador eleito pelo 

movimento UPOB Rui Santos, o seguinte: .............................................................................................  

1.º – Aprovar o Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências do Serviço Público de 

Transporte de Passageiros entre a CIRA - Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro e o 

Município de Oliveira do Bairro, nos termos previstos no n.º 2 do artigo 6.º e artigo 10.º do RJSPTP - 

Regime Jurídico do Sistema Público de Transporte de Passageiros, conjugados com o disposto na 

alínea ccc), do número 1 do artigo 33.º e nos artigos 116.º a 123.º e 128.º a 130.º do Anexo I da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro (que aprovou entre outros, o regime jurídico das autarquias locais e 

a delegação de competências dos municípios nas entidades intermunicipais), nos termos da minuta 

em anexo à proposta n.º 27 – Mandato 2017/2021 apresentada pelo Presidente da Câmara, que 

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

2.º - Remeter a minuta do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências à 

Assembleia Municipal para efeitos da competente Autorização, nos termos da alínea k) do número 1 

do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. .........................................................  

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

PONTO 4 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 28 – MANDATO 2017/2021 APRESENTADA PELO 

PRESIDENTE DA CÂMARA – INÍCIO DO PROCEDIMENTO DE ELABORAÇÃO DE 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES ..............................................................................  

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

Mota. ........................................................................................................................................................  

O Presidente da Câmara informou que se pretendia fazer uma atualização ao Regulamento já 

existente no município, e este ponto seria para dar início ao procedimento para a sua atualização. ...  

O Vereador António Mota disse que independentemente de ser o início do procedimento, o mais 
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importante no Regulamento prendia-se com a utilização do fim-de-semana e a utilização dos 

funcionários e dos autocarros.  ...............................................................................................................  

Alertou para a questão do pagamento das associações aos funcionários de forma direta, bem como 

o pagamento de horas extraordinárias aos funcionários, havendo necessidade de se acautelar muito 

bem essas situações. Alertou também para o facto de haver funcionários que chegam ao município 

a uma determinada hora e passadas duas horas terem que pegar novamente na viatura para 

fazerem os transportes escolares, não cumprindo as horas de descanso a que a lei obriga, pondo 

em risco a segurança de quem transporta e de quem circula na via pública. ........................................  

Acrescentou que numa situação de sinistro as próprias seguradoras irão declinar as 

responsabilidades, pelo facto de o condutor não ter cumprido as horas de descanso obrigatórias. .....  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar início ao procedimento de 

elaboração do “Regulamento Municipal de Transportes” e aprovar a minuta de Aviso que publicita o 

início do procedimento, que aqui se dá por reproduzida para todos os efeitos legais. ..........................  

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

PONTO 5 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 29 – MANDATO 2017/2021 APRESENTADA PELO 

PRESIDENTE DA CÂMARA – INÍCIO DO PROCEDIMENTO DE ELABORAÇÃO DE 

REGULAMENTO MUNICIPAL DO CENTRO DE RECOLHA ANIMAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO .....  

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

Mota. ........................................................................................................................................................  

O Presidente da Câmara referiu que também é um início de procedimento para a elaboração de 

um Regulamento que se mostra necessário para o município. ..............................................................  

O Vereador António Mota refere que este regulamento deveria prever algo que no seu 

entendimento é muito importante. Disse que há pessoas que vão acolhendo por caridade os animais 

de rua, que vão ficando junto às suas habitações. Chega a uma altura que se torna insuportável 

alimentar e tratar tantos animais. Essas pessoas não terão que ser obrigadas a pagar à Câmara 

Municipal a recolha desses animais, porque não são seus. ...................................................................  

O Presidente da Câmara agradeceu a sugestão deixada pelo Vereador Mota, achando mesmo ser 

pertinente que conste no regulamento. ...................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar início ao procedimento de 

elaboração do “Regulamento Municipal do Centro de Recolha Animal de Oliveira do Bairro” e 

aprovar a minuta de Aviso que publicita o início do procedimento, que aqui se dá por reproduzida 

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

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

PONTO 6 – INFORMAÇÃO|PROPOSTA N.º 1|2018 – APRESENTADA PELA VEREADORA DO 

PELOURO - ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA À ACIB – ASSOCIAÇÃO 
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COMERCIAL E INDUSTRIAL DA BAIRRADA ........................................................................................  

Intervieram neste ponto da Ordem de Trabalhos a Vereadora Susana Martins a fim de introduzir o 

assunto o Presidente da Câmara e os Vereadores António Mota e Rui Santos. ...................................  

A Vereadora Susana Martins, deu conhecimento que é mais uma atividade que a Câmara 

Municipal iria abraçar, que vem na temática da semana dos namorados, onde se iria realizar o 

Peddy-Paper na cidade de Oliveira do Bairro. ........................................................................................  

Informou que solicitaram a colaboração da ACIB que apoiou na busca de estabelecimentos, tendo 

tido um papel muito importante na elaboração da referida atividade onde também irão oferecer os 

vales para os vencedores. ......................................................................................................................  

Convidou os presentes a participarem na atividade e fazerem a divulgação da mesma. ......................  

O Vereador Rui Santos disse ter deduzido, pela leitura que fez dos documentos, que será uma 

iniciativa essencialmente de apoio ao comércio local e nessa medida acha útil. ..................................  

Refere que nos documentos deveria constar uma estimativa de custo daquilo que iria ser gasto pela 

ACIB, o que vai comparticipar a bem da comunidade e o que ficaria à responsabilidade do 

município. ................................................................................................................................................  

Acrescenta que os quinhentos euros referidos, parecem ser insignificantes, mas também podem ser 

um exagero. .............................................................................................................................................  

Sugere que todos os apoios do género que sejam solicitados à Câmara Municipal, sejam 

acompanhados por um orçamento do que é estimado gastar e em quê................................................  

O Presidente da Câmara referiu que está a ser elaborado um projeto de regulamento de apoio às 

associações e enquanto o regulamento não estiver aprovado, seria trazido à reunião de Câmara 

este tipo de propostas mediante os pedidos efetuados. Esclareceu que se está a evitar ao máximo, 

mas neste tipo de iniciativas o município tentará apoiar, havendo sempre um fundamento muito bem 

definido. ...................................................................................................................................................  

 A Vereadora Susana Martins esclareceu que foi uma atividade que deu bastante trabalho, foram 

dias a percorrer os espaços comerciais onde estiveram envolvidas algumas pessoas da ACIB, para 

saberem o contributo dos comerciantes nesta atividade.  ......................................................................  

Disse que via com agrado que no momento estavam com 32 espaços comerciais com 

disponibilidade para fazerem parte desta atividade. ...............................................................................   

Referiu que é uma atividade positiva para o comércio porque é uma forma de divulgação gratuita 

dos espaços comerciais. .........................................................................................................................  

Há também a questão da divulgação que a ACIB também apoia, e no dia da atividade haverá 

elementos da ACIB a estarem presentes. ..............................................................................................  

Dentro do valor atribuído à ACIB, está também o valor dos prémios aos vencedores que será de 

cem euros, sessenta euros e quarenta euros para os primeiros, segundos e terceiros qualificados, 
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respetivamente. .......................................................................................................................................  

Esclarece que os valores atribuídos aos vencedores serão traduzidos em vales a descontar nas 

casas comerciais do concelho e não só nas que participaram na atividade. .........................................  

O Vereador António Mota disse que estas atividades eram importantes e seria pertinente que no 

futuro se tivesse dados concretos, do que é que estas atividades contribuem para o município. .........  

Referiu que o que estava em causa não era o valor, discordando destas atribuições, porque a ACIB 

deveria ter um plano de atividades contemplando todas a iniciativas, e a Câmara Municipal deveria 

protocolar, fazer uma parceria, acertando os valores no início do ano, evitando que se ande a fazer 

atribuições de valores irrisórios, durante todo o ano. .............................................................................   

Deve deixar-se que a ACIB tenha os seus projetos próprios que não ande ao arrasto da Câmara 

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

O Presidente da Câmara esclareceu que era nisso que se estava a trabalhar com a elaboração do 

Regulamento, mas enquanto isso não acontece, não se quer também deixar passar algum tipo de 

iniciativas, nem deixar de as apoiar. .......................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, atribuir uma comparticipação 

financeira no montante de 500,00 € (quinhentos euros) à ACIB - Associação Comercial e Industrial 

da Bairrada, nos termos da Informação/Proposta n.º 1/2018 de 29 de janeiro de 2018, da Vereadora 

do Pelouro, que aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os efeitos legais. ......................  

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

PONTO 7 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA APRESENTADA PELA COMISSÃO DE ANÁLISE DAS 

CANDIDATURAS A BOLSAS DE ESTUDO E OUTROS APOIOS AOS ALUNOS DO ENSINO 

SUPERIOR – ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO E OUTROS APOIOS AOS ALUNOS DO 

ENSINO SUPERIOR PARA O ANO LETIVO 2017/2018 .......................................................................  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos a Vereadora Lília Águas a fim de introduzir o assunto.  

A Vereadora Lília Águas referiu que se trata de uma atribuição de bolsas de estudo em tudo 

semelhante ao que tem vindo a ser feito no anterior executivo, com a especial atenção de se decidir 

agora pelo atual executivo, atribuir mais bolsas de estudo do que aquilo que o Regulamento indica, 

como número indicador, uma vez que a Lei o permite. ..........................................................................  

Esclarece que estavam sete candidaturas aptas à atribuição da Bolsa de Estudo, e que seriam 

atribuídas as sete Bolsas de Estudo não as cinco como era referido no Regulamento, porque dessa 

forma não deixaríamos de apoiar jovens que precisam e se predispuseram à candidatura da bolsa. 

Esta ajuda é essencial para estes jovens poderem concluir o ensino superior. ....................................  

Informou ainda que no caso de grau de licenciatura iriam manter a atribuição de três Bolsas de 

Estudo, renovando também uma Bolsa de Mestrado, sendo um valor total previsível a atribuir de 

quarenta e sete mil, seiscentos e setenta e oito euros. ..........................................................................  
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade o seguinte: .....................................  

Aprovar a atribuição e renovação das Bolsas de Estudo aos Candidatos, e bem assim aprovar as 

exclusões propostas, nos termos da Informação/Proposta da Comissão de Análise das 

Candidaturas a Bolsas de Estudo e Outros Apoios aos Alunos do Ensino Superior, datada de 29 de 

janeiro de 2018, que aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os efeitos legais. ..............  

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

PONTO 8 – INFORMAÇÃO|PROPOSTA N.º 1|2018 – APRESENTADA PELA DIVISÃO DE 

HISTÓRIA E PATRIMÓNIO CULTURAL, DESPORTO E LAZER – PROPOSTA DE VALOR DE 

INGRESSO NOS MUSEUS MUNICIPAIS DE OLIVEIRA DO BAIRRO .................................................  

Intervieram neste ponto da Ordem de Trabalhos a Vereadora Lília Águas a fim de introduzir o 

assunto e o Vereador Rui Santos. ..........................................................................................................  

A Vereadora Lília Águas esclareceu que era um assunto que foi pensado e preparado com a 

análise detalhada aos exemplos dos concelhos vizinhos, e a definição de valor a cobrar de entrada 

nos museus do município foi ponderada em razão de vários critérios. ..................................................  

Informou que o estudo foi feito, relativamente aos museus dos concelhos vizinhos, para se perceber 

os valores que se deveriam definir, conforme consta nos documentos. ................................................  

O grande objetivo do bilhete único era que fosse aproveitado o ex-libris do concelho, o Museu do 

Rádio, e fosse também integrado o Museu de EtnoMusica e para isso foi fixado o valor do ingresso, 

mas com acesso aos dois museus. ........................................................................................................  

Fez referência que os bilhetes seriam gratuitos para as crianças, menores de doze anos, 

acautelando a questão das visitas de estudo, disse ter sido também acautelada a questão dos 

cidadãos das instituições do concelho e os parceiros da rede de museus. ...........................................  

O Vereador Rui Santos referiu que todos estariam conscientes de que não seria o preço dos 

ingressos que atrai as pessoas a visitar os museus, mas seria fundamental dinamizar os mesmos 

para que tenham um maior número de visitantes. ..................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de valor de 

ingresso nos Museus Municipais de Oliveira do Bairro, nos exatos termos exarados na 

Informação/Proposta n.º 1/2018 apresentada pela Divisão de História e Património Cultural, 

Desporto e Lazer. ....................................................................................................................................  

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

PONTO 9 – CONSUMO DE ÁGUA DO TANQUE DE ENCHIMENTO DE VIATURAS DE COMBATE 

A INCÊNDIO DO QUARTEL DOS BOMBEIROS ...................................................................................  

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

Mota .........................................................................................................................................................  

O Presidente da Câmara referiu que o ponto vem na sequência de quase como uma prática que o 
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município tem em apoiar os Bombeiros, nomeadamente no pagamento da água que os mesmos 

consomem, que é debitado pela ADRA. .................................................................................................  

O Vereador António Mota disse que nos incêndios de outubro se tinha verificado, nas zonas 

industriais, nomeadamente na ZIO, o que tinha acontecido relativamente às bocas de incendio, 

sendo que a ADRA não pode pensar só em faturar, tem que também pensar em cumprir as suas 

responsabilidades. ..................................................................................................................................  

Referiu que seria a altura ideal para negociar e fazer um protocolo com a ADRA, considerando 

todos os fatores, a cedência gratuita de uma certa quantidade metros cúbicos de água aos 

Bombeiros, de cada concelho.  ...............................................................................................................  

Acrescentou que a ADRA sempre se preocupou com os seus direitos e nunca com as suas 

obrigações, desde as captações e redes, até ao acesso aos reservatórios. .........................................  

O Presidente da Câmara agradeceu a sugestão com a qual concorda e que irá levar na próxima 

reunião que tiver com a ADRA. ...............................................................................................................  

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

montante de 1.035,91 € (mil e trinta e cinco euros e noventa e um cêntimos), com vista ao 

pagamento de despesas relativas ao consumo de água do Tanque de Enchimento de viaturas de 

combate a incêndios da Associação Humanitária dos Bombeiros de Oliveira do Bairro. ......................  

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

PONTO 10 – PEDIDO DE CEDÊNCIA DO AUDITÓRIO DA FREGUESIA DE OIÃ NO DIA 20 DE 

FEVEREIRO DE 2018, POR PARTE DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO, PARA EFEITOS DE REALIZAÇÃO DE UMA PALESTRA INTITULADA “AS ABELHAS” .....  

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

assunto e o Vereador António Mota. ....................................................................................................... . 

O Presidente da Câmara referiu que a cedência do auditório de Oiã era uma novidade vir a 

Reunião de Câmara, até existir um Regulamento que venha aclarar todas as situações, sendo que 

enquanto não existir Regulamento este tipo de cedências virá sempre a Reunião de Câmara. ...........  

O Vereador António Mota, sugeriu que não se banalizassem as cedências dos espaços do 

município, correndo o risco de todos se acharem no direito de solicitar a cedência dos espaços. Tem 

que haver o cuidado, verificar a dimensão do evento, sendo bom que no Regulamento venha tudo 

muito bem definido no que diz respeito a essa questão. ........................................................................  

O Presidente da Câmara referiu que o Regulamento irá balizar as cedências, havendo regras bem 

especificas de forma a não se banalizar as cedências dos espaços. ....................................................  

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

Auditório da Freguesia de Oiã no dia 20 de fevereiro de 2018, por parte do Agrupamento de Escolas 

de Oliveira do Bairro, para efeitos de realização de uma palestra intitulada “As Abelhas”. ...................  
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 .................................................................................................................................................................  

PONTO 11 – PEDIDO DE CEDÊNCIA DO AUDITÓRIO DA FREGUESIA DE OIÃ NO DIA 24 DE 

FEVEREIRO DE 2018, POR PARTE DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE 

EDUCAÇÃO DE OIÃ, PARA EFEITOS DE ANGARIAÇÃO DE FUNDOS .............................................  

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 da Freguesia de Oiã no dia 24 de fevereiro de 2018, por parte da Associação de Pais e 

Encarregados de Educação de Oiã, para efeitos de angariação de fundos. .........................................  

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

PONTO 12 – E-MAIL DA COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE “SÃO BARTOLOMEU 2018” DO 

TROVISCAL, A SOLICITAR A CEDÊNCIA DO “ESPAÇO INOVAÇÃO” NO DIA 24 DE FEVEREIRO, 

POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE EVENTO PARA ANGARIAÇÃO DE FUNDOS .........................  

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, por unanimidade, autorizar a 

cedência gratuita do “Espaço Inovação” no dia 24 de fevereiro de 2018, por parte da Comissão de 

Festas em Honra de “São Bartolomeu 2018” do Troviscal, para efeitos de angariação de fundos. ......  

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

PONTO 13 – E-MAIL DA COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE “SRA. DAS CANDEIAS”, A 

SOLICITAR A CEDÊNCIA DE GRADES DE SEGURANÇA E SINAIS DE TRANSITO PROIBIDO 

PARA OS DIAS 3 E 4 DE FEVEREIRO – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO PRESIDENTE DA 

CÂMARA DATADO DE 2 DE FEVEREIRO DE 2018 .............................................................................  

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 

Presidente da Câmara datado de 02 de fevereiro de 2018, em que autorizou a cedência de grades 

de segurança e sinais de trânsito proibido, à Comissão de Festas em honra de “Senhora das 

Candeias”, para os dias 3 e 4 de fevereiro. ............................................................................................  

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

PONTO 14 – E-MAIL DA ACIB – ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DA BAIRRADA, A 

SOLICITAR A CEDÊNCIA DO AUDITÓRIO DO “ESPAÇO INOVAÇÃO” NOS DIAS 2, 6, 8 E 9 DE 

FEVEREIRO PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO ......................................................  

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 

Presidente da Câmara datado de 29 de janeiro de 2018, em que autorizou a cedência gratuita do 

Auditório do “Espaço Inovação” nos dias 2, 6, 8 e 9 de fevereiro de 2018, por parte da ACIB – 

Associação Comercial e Industrial da Bairrada, para efeitos de realização de ações de formação. .....  
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 .................................................................................................................................................................  

PONTO 15 – DESPACHO N.º 40 – MANDATO 2017/2021 APRESENTADO PELO PRESIDENTE 

DA CÂMARA – TOLERÂNCIA DE PONTO NO CARNAVAL – 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 40 – Mandato 

2017/2021 do Presidente da Câmara – Tolerância de Ponto no Carnaval, dia 13 de fevereiro. ...........  

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

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

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

dia 07 de fevereiro do ano de 2018, do qual constam os seguintes dados e valores: ....................  

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS:  ............................................................ 592.971 Euros e 47 Cêntimos 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS:  .................................................... 765.141 Euros e 72 cêntimos 

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES:  ................................................. 1.358.113 Euros e 19 Cêntimos 

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

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

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

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

quinze horas e quarenta e três 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. ..............................................................................................................  

 

 

_____________________________ 

Duarte dos Santos Almeida Novo 

 

 

________________________ 

Sílvia Rosa da Silva Oliveira 

 

 

_________________ 

Jorge Ferreira Pato 
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_________________________________ 

Lília Ana da Cruz Oliveira Martins Águas 

 

 

_________________________ 

Susana Maria da Silva Martins 

 

 

__________________________ 

António Augusto Marques Mota 

 

 

_________________________ 

Álvaro Miguel Ferreira Ferreira 

 

 

__________________________ 

Rui Jorge Marques Santos 

 


