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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO, REALIZADA NO DIA 30 DE MAIO 

DE 2018  ..........................................................  

 

Aos trinta dias do mês de maio 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 pública 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. ...................................................................................................  

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

Foi referido pelo Presidente da Câmara que, em reuniões anteriores, tinha sido levantada a questão, 

pelos Vereadores, da celeridade das reuniões e tinha sido sugerido pelos mesmos, que alguns 

assuntos relacionados com pedidos das Associações ou das Juntas de Freguesia, pudessem não vir 

a Reunião de Câmara. Informou que o Gabinete Jurídico estava a analisar a possibilidade de esses 

assuntos não virem a Reunião de Câmara, tentando enquadrar os mesmos nos respetivos 

Regulamentos, mas que de igual forma todos tenham conhecimento.  .................................................  

Fez também referência a algumas situações apresentadas pelos Vereadores, que ainda estavam 

pendentes de virem a reunião de Câmara e informou que se estava ainda a aguardar algumas 

informações para que possam vir a reunião de Câmara.  ......................................................................  

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

Pelo Presidente da Câmara foi declarada aberta a reunião, tendo-se procedido à apreciação dos 

assuntos constantes da respetiva Ordem de Trabalhos, antecipadamente entregues 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 o Vice-Presidente da Câmara e os 

Vereadores Susana Martins, Lília Ana Águas, António Mota, Álvaro Ferreira e Rui Santos ...............  

O Vereador Rui Santos, começou por agradecer a apresentação que tinha sido feita sobre a Expo 

Bairrada, que mostrou a todos o que era pretendido para o evento e verificou com satisfação que ia 

ao encontro de algumas propostas apresentadas pelo UPOB. ..............................................................  
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Questionou se as atuações que iriam ser realizadas, seriam continuas e simultâneas.........................  

Referiu que, do que foi exposto sobre o evento, lhe parecia que o mesmo iria ter uma multiplicidade 

muito grande de objetivos e, no seu entendimento, deveria ser orientado no sentido da especialização, 

não querendo que sejam esquecidas as áreas abordadas, mas na sua opinião a Expo Bairrada 

deveria ser especializada, que lhe fosse atribuído outro rótulo com uma marca mais visível. Lembrou 

que a aposta do UPOB para o evento incidia sobre a área da agricultura, não existindo nenhuma 

oferta de qualidade na região, que seria uma oportunidade. .................................................................  

Disse que seria importante que a feira tentasse ocupar um espaço próprio, que não fosse concorrente 

com certames dos concelhos vizinhos. Na sua opinião seria um fator de sucesso para a feira. ...........  

Relativamente ao orçamento para a Expo Bairrada, questionou se comparativamente aos anos 

anteriores o mesmo é mais ou menos elevado. .....................................................................................  

Sobre o vídeo promocional apresentado, disse esperar que houvesse um vídeo mais abrangente do 

certame, porque para si o que tinha sido apresentado focava-se somente na animação que também 

era importante, mas todas as outras áreas também o seriam e não estavam apresentadas no vídeo.  

Louvou o esforço feito pelo Executivo e pelos técnicos do município, no sentido de atualizarem as 

atas das reuniões de Câmara, ficando a partir da presente reunião tudo em dia. Saudou também a 

diferença pela positiva na redação das atas em relação ao anterior Executivo. ....................................  

Felicitou a organização e as pessoas envolvidas no projeto “Dou Mais Tempo à Vida”, tendo sido 

relevante e notória a mobilização de pessoas no concelho, que têm proporcionado vários eventos. ...  

Felicitou também as “Conversas da Rádio”, no museu da Radiolândia, pela função dinamizadora que 

tem tido e que deveria ser uma constante noutros espaços museológicos do concelho, começando 

assim a atrair pessoas para os mesmos. ................................................................................................  

Outra iniciativa que quis sublinhar foi a “Primavera no Parque da Palhaça”, uma iniciativa dirigida às 

famílias que tinha tido um sucesso assinalável, tendo também um grande mérito por ter sido uma 

iniciativa que mobilizou um número significativo de pessoas, com custos reduzidos e que tinha 

envolvido as famílias e as crianças. ........................................................................................................  

Uma outra iniciativa que referiu foi o prémio Anicolor em ciclismo, que criou sinergias entre os 

concelhos vizinhos, acrescentando valor ao evento. Sublinhou o papel determinante das associações 

da freguesia presentes com barraquinhas, tendo sido o motor da animação da iniciativa. Acrescentou 

que é necessário o envolvimento com o comércio local, que lhe pareceu não ter acontecido nesta 

iniciativa e deveriam também ser coordenadas as atividades com as associações e comerciantes no 

sentido de evitar criar conflitos de interesses. ........................................................................................  

Sobre as “Jornadas de História e Património de Oliveira do Bairro”, disse que tinha uma proposta a 

apresentar relativa à classificação do Palacete de Bustos, que tinha sido objeto de abordagem nas 

referidas jornadas. ...................................................................................................................................  
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Entregou a referida proposta a qual se encontra em anexo à presente ata, fazendo parte integrante 

da mesma. ...............................................................................................................................................  

A Vereadora Susana Martins, deu conhecimento que tinha sido endereçado um convite à Câmara 

Municipal, para participar num projeto da Federação Portuguesa de Futebol onde foram oferecidos 

cinquenta bilhetes para assistirem ao último jogo de Portugal contra a Argélia no Estádio da Luz, que 

iria decorrer no próximo dia sete de junho. Informou que tinha sido entendimento do Executivo 

oferecer os cinquenta bilhetes aos jovens institucionalizados nas IPSS do concelho que, de outra 

forma não teriam oportunidade de verem um jogo da Seleção Nacional. ..............................................  

Disse que uma das preocupações do Executivo era informar e atualizar ao máximo os jovens que 

completam os dezoito anos de idade sobre os seus direitos e deveres e nesse sentido iria-se realizar 

o WorkShop + 18, no próximo dia nove de junho na cafetaria do Quartel das Artes. Deu conhecimento 

que o workshop iria ser dirigido pela doutora Rita Rola, que ia alertar os jovens presentes dos seus 

direitos e deveres, seguido de um debate de ideias. ..............................................................................  

Informou ainda que o Frei Gil Voleibol Club, foi campeão nacional no escalão de juvenis masculinos, 

sendo um orgulho para o Executivo, que terá muita honra em os receber para serem homenageados. 

A Vereadora Lília Ana Águas, informou que pela primeira vez o Município de Oliveira do Bairro tinha 

concorrido às “IDOLIADAS”, uma iniciativa organizada pelo Município de Ílhavo. A equipa de Oliveira 

do Bairro é composta por doze seniores e três técnicos num total de quinze pessoas. Acrescentou 

que na composição da equipa foram conseguidos elementos de seis IPSS do concelho. ....................  

Deu conhecimento que a equipa tinha sido presente a concurso no passado dia vinte e seis de maio 

e na presente data era a gala de entrega de prémios. ...........................................................................  

Deu nota de um prémio atribuído ao museu da Radiolândia, no passado dia vinte e cinco pela APOM 

- Associação Portuguesa de Museologia, que reconheceu e classificou o museu da Radiolândia como 

um dos cinco melhores museus do ano de 2018, tendo sido com muito orgulho que o município 

recebeu o referido prémio. Acrescentou que, além da classificação, foi também recebida uma menção 

honrosa por uma candidatura realizada, no que diz respeito ao colecionismo e isso deveu-se à 

excelente coleção pertença do senhor Manuel Silva. .............................................................................  

Acrescentou, ainda, que um museu com pouco mais de um ano, que já era premiado e era também 

reconhecido a nível nacional a todos deveria orgulhar, sendo um sinal que se estava a ir pelo caminho 

certo, que a cultura fazia parte da sociedade, perpetuava o passado e iria ter com certeza lugar no 

futuro. ......................................................................................................................................................  

Deu conhecimento de outra iniciativa do município que eram os Santos Populares e nesse âmbito foi 

entendimento do Presidente da Câmara e seus Vereadores que se fizesse uma marcha que 

representasse a Câmara Municipal. Nesse sentido foi dirigido o convite a todos os colaboradores do 

município, estando abertas as inscrições, estendendo o convite aos Vereadores a fazerem parte da 
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marcha da Câmara Municipal. ................................................................................................................  

Convidou todos para estarem presentes na “Festa da Criança” que iria ter inicio no dia um de junho.   

O Vice-Presidente da Câmara, disse que para complementar o que tinha sido dito pela Vereadora 

Susana Martins, acerca do Frei Gil Voleibol Club ser campeão nacional, referiu que ser campeão 

nacional era especial e era algo notável para um concelho da dimensão do concelho de Oliveira do 

Bairro. ......................................................................................................................................................  

Informou que na presente data, o Município de Oliveira do Bairro estava representado no quinto 

concurso regional de ideias de negócio, com um projeto do Agrupamento de Escolas, o “Easy Park”, 

sendo mais uma prova que a educação no concelho de Oliveira do Bairro continuava no bom caminho, 

começando a ser uma referência a nível distrital e nacional. .................................................................  

Disse que, com grande satisfação, iria dar nota que tinha sido aprovada a candidatura do município 

ao abrigo do PO SEUR – Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, 

para implementação de um sistema inovador de porta a porta, para a promoção da recolha seletiva 

de resíduos urbanos, vulgarmente designada por payit. ........................................................................   

Acrescentou que para além do valor financeiro atribuído, que iria permitir adquirir uma série de 

equipamentos para reforçar a rede de recolha de resíduos, o mais importante era o conceito em si, 

sendo a prova que Oliveira do Bairro está e estará cada vez mais na linha da frente da inovação. 

Referiu que o conceito utilizador / pagador seria cada vez mais o conceito do futuro e Oliveira do 

Bairro estará na primeira linha, atualmente com um projeto piloto, mas que serviria para testar e 

educar a população.  ...............................................................................................................................  

Agradeceu a todos os técnicos municipais, que de uma forma empenhada, colaboraram no processo 

da candidatura e só esse empenho permitiu a sua aprovação e mostrou o concelho de Oliveira do 

Bairro como uma referência a nível nacional. .........................................................................................  

O Vereador Álvaro Ferreira, quis deixar uma referência à distinção deixada pela APOM - Associação 

Nacional de Museologia, sendo muito gratificante para o concelho de Oliveira do Bairro. Acrescentou 

que tinha sido uma aposta do Executivo anterior do PSD, para dar a conhecer uma coleção de grande 

valor, reconhecida a nível nacional, dando alento para se valorizar o que se tem de melhor no 

concelho. .................................................................................................................................................  

Valorizou o titulo alcançado pelos Juvenis masculinos do Frei Gil Voleibol Club, dizendo que não 

deixava de ser inspirador e nostálgico por tudo o que estava associado ao Frei Gil e as camadas 

jovens conseguirem a importante vitória dava um grande aconchego e reforçava aquilo que deveria 

ser feito ao nível da educação. ...............................................................................................................  

Reforçou também o que tinha sido dito sobre o prémio Anicolor, acrescentando que a Junta de 

Freguesia de Oliveira do Bairro deu uma nova visão de utilização do estacionamento junto ao tribunal, 

que mostrou ser um espaço interessante para a realização de eventos e que poderia ser alvo de 
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estudo por parte da Câmara Municipal. ..................................................................................................  

Fez referência ao torneio de walking football onde os jovens participantes da UNISOB – Universidade 

Sénior de Oliveira do Bairro, já tinham passado uma das eliminatórias que se realizou em Coimbra, 

indo agora disputar a final ao Estádio da Luz levando o nome de Oliveira do Bairro para fora do 

concelho. .................................................................................................................................................  

Deu conhecimento da realização de uma Assembleia Geral do ABC que se iria realizar no dia oito de 

junho, sendo que o ponto central da discussão era o Palacete Visconde de Bustos, indo ao encontro 

das preocupações não só do PSD que apresentou uma proposta, também do Executivo e da 

PROMOB. Acrescentou que seria interessante ver o que iria ser discutido nessa Assembleia Geral e 

daí achar pertinente dar conhecimento da mesma ao Executivo. ..........................................................  

Elogiou a excelente iniciativa do Movimento Cívico das “Jornadas de História e Património de Oliveira 

do Bairro”. Referiu que o que tinha sido apresentado pela Rede de Museus de Oliveira do Bairro tinha 

sido muito interessante, dando a conhecer o que se pretende fazer no futuro, relativamente à temática 

dos museus. ............................................................................................................................................  

Acrescentou que gostaria de deixar também algumas preocupações relativamente ao património do 

concelho, nomeadamente às construções em adobo que não estavam catalogadas, só a nível de 

edificação das gandaresas, existindo alguns municípios como Cantanhede e Mira que já tinham 

catalogação de diferentes tipos de casas gandaresas, existindo também essas edificações no 

concelho de Oliveira do Bairro. Deu também exemplo das construções de estilo Arte Nova e Deco, 

existiam também as paisagens arqueológicas devido à extração de terra que tinha existido em tempos 

anteriores e tem-se também toda uma envolvência patrimonial que poderia ser uma nova aposta da 

Câmara Municipal. 

Fez também referência à valorização que poderia ser dada a alguns dos cemitérios do concelho, onde 

era existente uma riqueza arquitetónica indiscutível, tendo sido já alvo de um documentário, onde foi 

referido que os dois cemitérios com maior amplitude da região da Bairrada um seria em Anadia que 

se localiza em cima do Monte Crasto, pela visibilidade que tem, sendo que o outro pela sua beleza 

arquitetónica era o cemitério de Bustos. .................................................................................................  

O Vereador António Mota, começou por dizer que na imprensa era falado sobre o colégio do Calvão 

e sobre a aceitação do contrato de associação que iria ser mantido e renovado existindo assim um 

futuro para o referido estabelecimento de ensino. Relativamente ao IPSB, questionou o Presidente da 

Câmara sobre o ponto de situação, porque se havia decisões relativamente ao colégio de Calvão, 

haveria também algumas decisões relativamente à situação do IPSB. .................................................  

Referiu que havia um projeto para implementar relacionado com a requalificação da EN 235, que 

vinha desde Aveiro até Oliveira do Bairro e pelo que tem sido dito pela EP – Estradas de Portugal, 

apenas iria ser requalificado com a execução de uma rotunda à entrada e saída da auto estrada, uma 
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outra rotunda no cruzamento junto aos Armazéns Reis, com um investimento de apenas cerca de 

dois milhões de euros. Questionou o Presidente da Câmara se tinha havido reuniões com a EP e o 

que é que se passava relativamente ao troço que passa em Oliveira do Bairro. ...................................  

Sobre o Lote C23 lembrou que era um assunto que já deveria ter vindo a reunião de Câmara e que 

todos já teriam percebido o que se tinha passado. Disse que depois da leitura da ata da reunião de 

26 de abril, gostaria que o Presidente da Câmara reforçasse e justificasse o que tinha referido em 

relação ao regulamento de acesso aos lotes das zonas industriais em que o mesmo não tinha eficácia. 

Acrescentou que, a ser assim, a informação prestada pelo Vice-Presidente era ainda mais grave. .....  

Referiu que tudo o que tinha sido referido quer por si quer pelo Vereador Fernando Silva sobre a NCP, 

de todo o apoio que a Câmara Municipal tem dado e que deve dar para que a indústria avance, 

questionou o Presidente da Câmara e, por uma questão de transparência, qual o motivo de já haver 

construções existentes às extremas da empresa NCP. Referiu que, afinal, a negociação já estava 

feita e questionou o Vice-Presidente se já tinha alguma informação sobre o assunto e o que se estava 

a passar, porque já tinha decorrido algum tempo, para si suficiente, para se ter os pareceres 

necessários e vir novamente a reunião de Câmara................................................................................  

Referiu que relativamente à Rua Santo António nos Carris, tinha tido conhecimento de alguns 

abatimentos de piso, graves, no que diz respeito ao saneamento. Questionou o Presidente da Câmara 

se estava prevista alguma intervenção, por parte da ADRA. .................................................................  

Questionou o Presidente da Câmara sobre quais eram os novos projetos que estavam para execução 

no concelho de Oliveira do Bairro. Acrescentou que tem verificado nos meios de comunicação, um 

conjunto de prémios que têm sido atribuídos ao município de Oliveira do Bairro, questionando se para 

o próximo ano continuarão a ser premiados e valorizados por novos projetos. .....................................  

Realçou a questão do Lote 23 e questionou o Presidente da Câmara, se aquilo que constava na ata 

que tinha sido referido pelo Presidente da Câmara, correspondia ou não à verdade............................  

O Vice-Presidente da Câmara, relativamente à questão colocada sobre o Regulamento, esclareceu 

que o mesmo tinha caído aquando da última revisão do PDM. .............................................................  

Sobre as obras que estão executadas no local, informou que tinha enviado a fiscalização ao local, 

estando internamente o processo a seguir o percurso normal, deste tipo de atuação e prevaricação. 

A Vereadora Lília Ana Águas, relativamente à questão levantada sobre os horários dos vários 

concertos na Expo Bairrada, esclareceu que os mesmos irão acontecer nos três palcos, de forma 

seguida, mas não em simultâneo............................................................................................................  

Acrescentou que, pela primeira vez, na Expo Bairrada irá existir uma tenda que vai cobrir o palco 

principal, com as laterais protegidas e com piso de linóleo. Refere que com a tenda pretendia-se 

dignificar a Expo Bairrada. ......................................................................................................................  

O Presidente da Câmara, relativamente à questão levantada sobre o valor do orçamento para a Expo 
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Bairrada, informou que devido às opções que tinham sido tomadas, o mesmo era mais baixo do que 

na edição anterior. Acrescentou que quando tinha referido o valor do orçamento, o mesmo já 

contemplava todos os custos inerentes ao evento, que normalmente não eram contabilizados, dando 

o exemplo da publicidade. .......................................................................................................................   

Sobre a atividade que tinha acontecido na Freguesia da Palhaça “Primavera no Parque da Palhaça”, 

disse que concordava com as palavras proferidas pelo Vereador Rui Santos, porque era um excelente 

exemplo que não tinha que existir muito dinheiro para se fazer uma grande atividade. Acrescentou 

que seria muito bom que muitas entidades pegassem nestes exemplos, porque eram bons exemplos.     

Relativamente ao Palacete de Bustos, deu conhecimento que a Câmara Municipal iria ter outra 

reunião com a direção do ABC, para se saber as circunstâncias que se prendem com o Palacete, com 

a passagem ou não para domínio camarário e as implicações que daí advirão, quer para a associação 

quer para o município. .............................................................................................................................  

Relativamente ao lote C23, e respondendo à questão sobre o parecer jurídico disse que tinha chegado 

o parecer jurídico, no dia anterior a esta reunião e como tal não tinha havido tempo útil para que 

viesse à presente reunião.  .....................................................................................................................  

Referiu que como tinha sido dito pelo Vice-Presidente, a fiscalização já tinha ido ao local e o assunto 

já tinha sido despachado por si, para o gabinete jurídico para que atuasse em conformidade. ............  

Sobre a EN 235, informou que da troca de correspondência que tem sido efetuada com a EP – 

Estradas de Portugal, as respostas têm sido um pouco ambíguas e, nesse sentido, já estava 

agendada uma reunião. Acrescentou que apenas tinham uma informação sobre obras que iriam ser 

realizadas no quarto trimestre de 2018, que contemplavam a pavimentação do piso, no sentido de 

Aveiro até aos semáforos do cruzamento que faz ligação a Fermentelos e mais tarde iriam continuar 

com a pavimentação até à zona do Silveiro. Referiu que nada mais em concreto era dito e nessa 

reunião esperava conseguir esclarecer devidamente que obras iriam ser realizadas. ..........................  

Relativamente à questão da Rua de Santo António nos Carris, disse que das reuniões que têm tido 

com a ADRA, não havia intervenção prevista por parte da empresa e assim o piso iria ser corrigido, 

com base no concurso que estava para ser lançado. ............................................................................  

Sobre a situação da escola a poente do concelho, disse que tem sido um assunto que tem 

acompanhado de perto, as negociações estavam a ser mantidas com a Tutela e com a Obra Frei Gil, 

esperando a qualquer momento a sua finalização para que se obtenha uma resposta concreta sobre 

o assunto. ................................................................................................................................................  

Relativamente aos novos projetos, disse que existia um plano já definido para o presente ano civil e 

para o próximo ano disse acreditar que no mês de outubro já esteja a ser analisado e discutido em 

reunião de Câmara. .................................................................................................................................    

O Vereador António Mota, relativamente ao IPSB, questionou o Presidente da Câmara se tem 
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levado algo para oferecer à Tutela, para que seja tomada uma decisão urgente e concreta. ...............  

Sobre a Rua Santo António nos Carris, disse que não poderia ser colocado um tapete de alcatrão, 

em cima do piso existente, sem que antes se proceda a uma retificação do mesmo, devido ao grande 

desnível existente. Acrescentou que na sua opinião a responsabilidade seria da ADRA......................  

Relativamente à EN 235, esclareceu que o que tinha referido na sua intervenção, foi o que estava 

publicado na comunicação social e o que tinha questionado foi se tinham havido algumas reuniões 

no sentido de se perceber o que iria ser feito no troço que passava em Oliveira do Bairro. .................  

Sobre a sua última questão, esclareceu que tinha perguntado por projetos concretos e não por planos. 

O Presidente da Câmara, disse que tinha respondido aos projetos e o Vereador António Mota tinha 

lido o orçamento onde estavam explanados os projetos, eram conhecidos por todos, não havendo 

nada a esconder. .....................................................................................................................................  

Relativamente à Rua de Santo António nos Carris explicou que os trabalhos estavam a ser realizados 

de forma a manter a via com consistência. Lembrou que tinha sido cancelado o concurso para 

beneficiação daquele local, porque no projeto inicial não estava prevista a pavimentação, apenas as 

intervenções que se podem verificar atualmente no local e achou-se por bem cancelar o mesmo, 

analisar novamente o projeto, contemplando a pavimentação e abriu-se novo concurso. ....................  

Sobre a situação do ensino a poente do concelho, disse que, como era sabido, foi pena que no ano 

transato não se tenha usado o Contrato Interadministrativo, que estava a ser usado atualmente pelo 

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

A Vereadora Lília Ana Águas, informou que relativamente às Idoliadas tinha acabado de saber que 

foi atribuído o prémio de melhor claque à equipa de Oliveira do Bairro, parabenizando a equipa pelo 

trabalho realizado. ...................................................................................................................................  

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

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

REALIZADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2018 .........................................................................................  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Presidente da Câmara. ..............................................  

O Presidente da Câmara, informou os presentes que relativamente à ata, chegaram algumas 

sugestões de correção, foi ouvida novamente a gravação e as correções foram realizadas. ...............  

Por não ter estado presente na Reunião Ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 26 de abril 

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 26 

de abril de 2018, por ter sido previamente distribuída a todos os Vereadores. .....................................  
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2.º - Aprovar a ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 26 de abril de 2018, 

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

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

PONTO 3 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

REALIZADA NO DIA 9 DE MAIO DE 2018 .............................................................................................  

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 9 de 

maio 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 9 de maio de 2018, 

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

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

PONTO 4 – DESPACHO N.º 69 – MANDATO 2017/2021, APRESENTADA PELO PRESIDENTE DA 

CÂMARA – LUTO MUNICIPAL PELO FALECIMENTO DO COMENDADOR ANTÓNIO SOARES DE 

ALMEIDA ROQUE 19.05.2018 – PARA RATIFICAÇÃO ........................................................................  

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

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

O Presidente da Câmara informou que se tratava da ratificação de despacho por si proferido, no qual 

decretou luto municipal, aquando do falecimento do Comendador Almeida Roque. .............................  

O Vereador Rui Santos disse que o Comendador Almeida Roque tinha sido seguramente o maior 

benemérito do concelho de Oliveira do Bairro, tendo apoiado inúmeras instituições. Acrescentou que 

teve a honra de fazer parte de duas delas, como o Quartel dos Bombeiros Voluntários, tendo sido o 

Comendador a dar o pontapé de saída para que o Quartel dos Bombeiros fosse construído noutro 

local, tendo pago o terreno onde o mesmo se encontra construído atualmente, e a segunda foi o IPB 

que segundo a intenção do Comendador, não fosse só um estabelecimento de ensino de 

especialização técnica mas também de transmissão de valores a serem incutidos nos alunos, 

esperando que isso continue a acontecer.. ............................................................................................  

Disse ainda que os causadores da vinda do Comendador Almeida Roque para o concelho de Oliveira 

do Bairro, onde investiu alguns milhares de euros, tinham sido o senhor Vítor Rosa, o senhor Cesário 

e o doutor Martinho, sugerindo que a esses três nomes também se deveria reconhecer o mérito, na 

devida hora por aquilo que fizeram pelo concelho de Oliveira do Bairro. ..............................................  

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

da Câmara Municipal datado de 19 de maio de 2018, onde decretou luto municipal nos dias 20, 21 e 

22 de maio de 2018, pelo falecimento do Comendador António Soares de Almeida Roque. ................  

 .................................................................................................................................................................  
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PONTO 5 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 35 – MANDATO 2017/2021, APRESENTADA PELO 

PRESIDENTE DA CÂMARA – VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DO SR. COMENDADOR 

ANTÓNIO SOARES DE ALMEIDA ROQUE 19.05.2018 ........................................................................  

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

assunto, e o Vereador Álvaro Ferreira. .................................................................................................  

O Presidente da Câmara, informou que o presente ponto vinha na senda do ponto anterior, a 

ratificação do seu despacho. ...................................................................................................................  

O Vereador Álvaro Ferreira, fez referência e reconheceu o legado deixado pelo Comendador 

Almeida Roque à geração mais nova, pela sua resiliência e a preocupação a nível social. Referiu que 

foi um exemplo que nunca iria ser esquecido, e que deveria ser seguido pelas gerações mais novas.    

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar um voto de pesar pelo 

falecimento do Senhor Comendador António Soares de Almeida Roque, devendo o mesmo ser 

comunicado à família. .............................................................................................................................  

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

PONTO 6 – APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS 

2017 .........................................................................................................................................................  

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

assunto, o Vice-Presidente e os Vereadores Rui Santos e António Mota. .............................................  

O Presidente da Câmara, referiu que o presente documento vinha como uma obrigação que a lei 

exige, o documento é muito técnico, tinha sido verificado por pessoas que têm essa valia técnica e 

que emitiram um parecer. .......................................................................................................................  

O Vereador Rui Santos, questionou o motivo de só estar consolidada a empresa WRC e não estarem 

também as outras entidades comparticipadas pela Câmara Municipal, não querendo por em causa a 

legalidade, até porque foi tudo certificado pelo ROC, mas era apenas para seu esclarecimento. ........  

Acrescentou que o facto da WRC estar consolidada, trazia custos elevados que não se justificavam, 

questionando se era obrigatório. .............................................................................................................  

Questionou, também, relativamente ao total das garantias se o valor referido de quatro mil euros 

estaria correto, pois tinha achado um valor tão pequeno, que lhe causou dúvidas. ..............................  

 O Vice-Presidente, relativamente à consolidação esclareceu que o município de Oliveira do Bairro 

tem pareceres que dizem que é obrigatório consolidar. Acrescentou que a pedido do município de 

Anadia e após aprovação na ultima reunião de Câmara, o município de Oliveira do Bairro faz parte da 

Administração da empresa WRC, na sua pessoa, e das reuniões que teve, verificou que há uma série 

de municípios que não consolidam, havendo entendimentos jurídicos diferentes, mas a maior parte 

dos municípios consolida. .......................................................................................................................  

Deu nota que decorrem trabalhos de análise da situação atual da empresa WRC e que 
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tendencialmente se caminhará para a sua extinção. ..............................................................................  

O Vereador António Mota, referiu que não conseguiu ver nada no documento ligado ao Carvoeiro, 

que por hábito costumava entrar sempre na consolidação das contas do município. ...........................  

Disse que pela leitura do documento se podia verificar que a Câmara Municipal não estava na situação 

económica que se falava, mas sim numa situação económica razoável e aceitável, não estando falida. 

Questionou se havia algum dado novo relativamente ao kartódromo, pelo montante que estava 

explanado no documento. .......................................................................................................................  

O Presidente da Câmara, relativamente à última questão apresentada pelo Vereador Mota 

esclareceu que foram feitas as devidas diligências judiciais estando a aguardar desenvolvimento 

ainda sobre as questões da propriedade. ...............................................................................................  

Sobre as questões económicas e financeiras do município e sobre a informação prestada no 

documento, disse que acabava por ser uma transposição da CLC, emitida para as contas do 

município, não estando nada omitido nem acrescentado. ......................................................................  

Referiu que o Vereador António Mota estava habituado a verificar na certificação legal de contas se 

existia ou não a possibilidade de continuidade para as empresas, tendo gostado da analogia utilizada 

para justificar algo que não era justificável. Acrescentou que, como era sabido, ou existia 

disponibilidade financeira para se gastar mais ou não existia, mas a verdade era uma porque nunca 

ninguém referiu que não se conseguia pagar as contas, mas o que é dito é que não existia 

disponibilidade financeira para efetuar determinadas despesas. ...........................................................  

Disse que a certificação legal de contas evidenciava várias situações, como o negócio da ADRA que 

ainda estava por esclarecer, lembrando que foi falado em Assembleia Municipal e poderá ter 

consequências também nas contas. Referiu que havia algo que tinha que ser apurado, 

nomeadamente em projetos como a POLIS, que agora começavam a chegar às contas, que teria que 

analisar e depois apresentaria tudo mais esclarecido em reunião de Câmara. .....................................  

Relativamente às garantias esclareceu que as garantias se cingiam essencialmente às questões 

financeiras. ..............................................................................................................................................   

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os Documentos de 

Prestação de Contas Consolidadas e remeter os mesmos à Assembleia Municipal com vista à 

competente apreciação e votação, ao abrigo do n.º 2 do art.º 76.º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de 

setembro. .................................................................................................................................................  

 

PONTO 7 – INFORMAÇÃO|PROPOSTA 22|GAP – ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE 

FUNCIONAMENTO DA “EXPOBAIRRADA 2018” ..................................................................................  

Intervieram neste ponto da Ordem de Trabalhos o Vice-Presidente da Câmara a fim de apresentar o 

assunto, o Presidente da Câmara e os Vereadores Rui Santos Álvaro Ferreira e António Mota. .........  
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O Vice-Presidente da Câmara, informou que já depois de ter sido aprovado o regulamento, em 

reunião anterior, foram confrontados com a necessidade de alteração da data do espetáculo, do 

cantor Toni Carreira, atendendo que influenciava diretamente o regulamento devido ao valor de 

ingresso, que é diferente de todos os outros dias. .................................................................................  

O Vereador Rui Santos, disse que a alteração que foi necessária efetuar ao regulamento, vinha dar 

razão ás questões apresentadas pelo Vereador Fernando Silva, aquando da discussão do 

regulamento, onde referiu que o regulamento deveria ser um documento genérico que vá passando 

de ano para ano sem grandes alterações. ..............................................................................................  

Acrescentou que deveria ser um documento estratégico, para que quem lê o regulamento perceba o 

intuito da feira e não se prender com detalhes que obrigam a alterações sucessivas.  ........................  

O Vereador Álvaro Ferreira, disse que, pela apresentação que tinha sido realizada antes da reunião 

sobre a Expo Bairrada, pode verificar que houve mudanças, a nível de conceito, imagem, logotipo. ..  

Relativamente às alterações do Regulamento, disse que tinham sido alterações de pormenor, no 

entanto, lembrou que aquando da discussão do documento em reunião anterior, tinha deixado umas 

considerações que não foram tidas em conta na presente alteração ao regulamento. Reforçou que no 

ponto sete do regulamento, no que diz respeito a isenções e benefícios, disse que seria importante 

que fossem incluídos nesse ponto, as pessoas singulares ou coletivas residentes no concelho que se 

dediquem a atividades, representadas na feira e que tenham a sua atividade há pelo menos um ano, 

dando assim uma oportunidade a jovens empresas ou empresários de darem a conhecer os seus 

produtos. Ao nível do preço dos bilhetes, fazendo a analogia com os valores dos expositores, que 

sendo do concelho têm um valor diferente, poder-se-ia também aplicar essa redução no preço dos 

bilhetes aos membros do Banco de Voluntariado, aos jovens atletas premiados, aos mais de 65 e aos 

estagiários residentes no concelho. ........................................................................................................  

O Vereador António Mota, lembrou que o cantar Toni Carreira já tinha atuado em Oliveira do Bairro 

e congratulou-se pelo cartaz apresentado, mas a posição do PSD iria ser a mesma. Esclareceu que 

o voto contra do PSD prendia-se com os poucos dias do evento. .........................................................  

Questionou o Presidente da Câmara se já havia muitas inscrições dos comerciantes e industriais para 

participarem na feira e qual seria a sua perspetiva para o evento, uma vez que se estava a pouco 

mais de um mês da realização do mesmo. .............................................................................................  

O Presidente da Câmara, agradeceu as sugestões que tinham sido referidas e que iriam ser tidas 

em conta em próximas revisões do regulamento. ..................................................................................  

O Vice-Presidente da Câmara, referiu que como era o primeiro mandato, não tinha ainda termo de 

comparação, mas do que se vai apercebendo por parte dos empresários do concelho, acreditava que 

o evento iria ser um sucesso em termos de expositores e de público. ..................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com os votos contra dos Vereadores do 
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PSD António Mota e Álvaro Ferreira, aprovar a alteração ao Regulamento de funcionamento da 

“EXPOBAIRRADA 2018”, nos termos da informação/Proposta 22/GAP, que aqui se dá por 

integralmente reproduzida para todos os efeitos legais. 

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

PONTO 8 – INFORMAÇÃO|PROPOSTA 8/2018 APRESENTADA PELO COORDENADOR DO 

PROJETO “ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE OLIVEIRA DO BAIRRO” – CALENDARIZAÇÃO ......  

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

assunto e o Vereador Álvaro Ferreira. ....................................................................................................  

O Presidente da Câmara, deu conhecimento que o presente ponto se prendia com a calendarização 

do projeto do Orçamento Participativo. ...................................................................................................   

O Vereador Álvaro Ferreira, referiu que para si a coordenação do projeto estava bem entregue ao 

técnico municipal que tinha elaborado todo o projeto desde o início do mesmo. Acrescentou que a 

nível de calendarização o tempo já estava a ser escasso e sugeriu que para as primeiras fases de 

preparação da apresentação pública do projeto, poder-se-ia aproveitar os eventos para essa 

divulgação através de flyers, dando o exemplo da Festa da Criança onde se esperava uma afluência 

muito grande de pessoas, assim como todos os eventos que possam acontecer até ao início do 

processo. .................................................................................................................................................  

O Presidente da Câmara, agradeceu as sugestões e referiu que iria fazer o possível para divulgar 

ao máximo a iniciativa. ............................................................................................................................  

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

projeto “Orçamento Participativo de Oliveira do Bairro”, nos termos da Informação/Proposta 8/2018 

apresentada pelo coordenador do projeto, que aqui se dá por integralmente reproduzida para todos 

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

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

PONTO 9 – INFORMAÇÃO|PROPOSTA 25|GAP – BELTANE FESTIVAL CELTA – PEDIDO DE 

APOIO FINANCEIRO E LOGÍSTICO POR PARTE DA AMPER ............................................................  

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

O Presidente da Câmara, esclareceu que este pedido vinha ao encontro do que estava definido na 

proposta de regulamento de apoio às associações, sendo o mesmo analisado já com base nas 

premissas definidas no regulamento, tendo sido também analisado com base naquilo que era o 

histórico.  .................................................................................................................................................  

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

Cooperação Financeira, que aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os efeitos legais, a 

celebrar entre o Município de Oliveira do Bairro e a AMPER – Associação dos Amigos de Perrães, 

referente à realização do “Beltane Festival Celta 2018”, que irá decorrer entre os dias 15 e 17 de junho 
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de 2018. ...................................................................................................................................................  

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

PONTO 10 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 100/2018 DA DIVISÃO DE HISTÓRIA E PATRIMÓNIO 

CULTURAL DESPORTO E LAZER – APOIO À PARTICIPAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES NO EVENTO 

A REALIZAR PELA CÂMARA MUNICIPAL - “SANTOS POPULARES 2018” .......................................  

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

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

A Vereadora Lília Ana Águas, esclareceu que o presente ponto vinha no sentido de dar apoio às 

associações que se tinham inscrito para participarem na iniciativa da Câmara Municipal, sendo uma 

proposta ligeiramente diferente relativamente ao que era verificado nos anos anteriores, como 

também o conceito dos Santos Populares seria diferente.  ....................................................................  

Informou que, além do desfile de marchas, também iria acontecer um arraial, com música ao vivo e 

tasquinhas de comes e bebes, que iriam ser exploradas pelas associações do concelho que se 

inscreverem. ............................................................................................................................................  

Informou ainda que o desfile iria ser realizado também pela Alameda, saindo da escola Acácio 

Azevedo dirigindo-se ao Estádio Municipal, onde se realizaria a apresentação das marchas, seguindo-

se o tradicional fogo de artifício e, no final, haverá então o arraial com música ao vivo e as tasquinhas. 

Esclareceu que na informação estavam contempladas apenas seis marchas, não estando 

contemplada a marcha da ADREP que se inscreveu após a data da referida informação, vindo depois 

à próxima reunião de Câmara, para aditamento. ....................................................................................  

Relativamente aos apoios a atribuir esclareceu que mantiveram o valor global de setenta e cinco 

euros por par, mas querendo diferenciar, atribuindo trinta e sete euros por participante, caso o número 

de participante fosse ímpar, achando assim ser mais justo. Informou, ainda, que pela primeira vez, 

iriam atribuir um subsídio no valor de cem euros pela presença de música ao vivo, sendo também 

atribuído um valor de vinte e cinco euros por cada arco com o limite máximo de dez arcos.................  

O Vereador Rui Santos, questionou se o valor do apoio às marchas era superior ou inferior ao apoio 

atribuído nos anos anteriores. .................................................................................................................  

A Vereadora Lília Ana Águas, informou que o valor era superior uma vez que estavam a atribuir 

subsídio pela música ao vivo e por cada arco, o que não acontecia anteriormente. .............................  

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

1.º - Aprovar a atribuição de apoios às Associações participantes no evento “Santos Populares 2018”, 

nos termos da Informação/Proposta n.º 100/2018 da Divisão de História e Património Cultural 

Desporto e Lazer, datada de 24 de maio de 2018, que aqui se dá por integralmente reproduzida para 

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

2.º - Subscrever a proposta de apoio a conceder à Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro e remeter 
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a mesma à Assembleia Municipal, com vista à competente deliberação, nos termos do disposto na 

alínea j) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro, nos termos da 

Informação/Proposta n.º 100/2018 da Divisão de História e Património Cultural Desporto e Lazer, 

datada de 24 de maio de 2018, que aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os efeitos 

legais. ......................................................................................................................................................  

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

PONTO 11 – INFORMAÇÃO N.º 142.2018|DGUOM – COLOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL 

DE ESTACIONAMENTO PARA CARGAS E DESCARGAS, NO INÍCIO DA RUA DR. MIGUEL 

FRANÇA MARTINS, OLIVEIRA DO BAIRRO ........................................................................................  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Vice-Presidente a fim de apresentar o assunto. ........  

O Vice-Presidente da Câmara, informou que perante algumas queixas de estacionamento abusivo, 

havia a necessidade de regular o estacionamento, no local referido na informação, sendo assim uma 

tentativa de limitar o estacionamento abusivo no local. ..........................................................................  

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

1.º - Submeter a proposta de colocação de sinalização vertical de estacionamento para cargas e 

descargas, no início da Rua Dr. Miguel França Martins em Oliveira do Bairro, nos termos da 

Informação n. º 142.2018/DGUOM, datada de 23 de maio de 2018, que aqui se dá por integralmente 

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

2.º - Submeter o assunto à Assembleia Municipal, para a competente aprovação.  .............................  

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

PONTO 12 – PEDIDO FORMULADO POR COMERCIANTES DA RUA DO FORAL – OTIMIZAÇÃO 

DO ESPAÇO DESTINADO A LUGARES DE ESTACIONAMENTO E ATRIBUIÇÃO DE LUGAR PARA 

CARGAS E DESCARGAS NA RUA DO FORAL, N.º 69 ........................................................................  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Vice-Presidente a fim de apresentar o assunto. ........  

O Vice-Presidente da Câmara, esclareceu que havia algumas queixas por parte dos comerciantes, 

de dificuldades de cargas e descargas, pretendendo-se que seja feita uma retificação dos 

estacionamentos existentes no local de forma a criar dois espaços para cargas e descargas de forma 

a que não interrompam a normal circulação de trânsito. ........................................................................  

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

1.º - Submeter a proposta de otimização do espaço destinado a lugares de estacionamento e 

atribuição de lugar para cargas e descargas na Rua do Foral, 69, nos exatos termos propostos na 

informação 418.2017/DGUOM datada de 24 de novembro de 2017, que aqui se dá por integralmente 

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

2.º - Submeter o assunto à Assembleia Municipal, para a competente aprovação. ..............................  

 .................................................................................................................................................................  
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PONTO 13 – INFORMAÇÃO N.º 4/2018, APRESENTADA PELA VEREADORA DO PELOURO – 

CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO A CELEBRAR ENTRE O 

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO E A ADREP – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA RECREATIVA 

E EDUCATIVA DA PALHAÇA - CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES DO POLO ESCOLAR DA PALHAÇA 

E OIÃ POENTE E DO PAVILHÃO MUNICIPAL, NO ÂMBITO DO VII TORNEIO DE FUTSAL – ADREP 

CUP 2018 ................................................................................................................................................  

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

O Presidente da Câmara, esclareceu que o presente assunto era acompanhado de um contrato-

programa, que decorria da lei sempre que eram cedidos estes tipos de apoio às associações. ..........  

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

Programa de Desenvolvimento Desportivo, que aqui se dá por integralmente reproduzida para todos 

os efeitos legais, a celebrar entre o Município de Oliveira do Bairro e a ADREP – Associação 

Desportiva Recreativa e Educativa da Palhaça, referente à utilização das instalações do Pólo Escolar 

da Palhaça e Oiã Poente e do Pavilhão Municipal, no âmbito do VII Torneio de Futsal – ADREP CUP 

2018, que irá decorrer entre os dias 22 a 24 de junho de 2018 e 29 de junho a 1 de julho de 2018. ...  

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

PONTO 14 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 63/2018 DA DIVISÃO DE HISTÓRIA E PATRIMÓNIO 

CULTURAL DESPORTO E LAZER – PEDIDO DE CEDÊNCIA DO PAVILHÃO MUNICIPAL, 

ESTRADO, PÓDIO, MESAS, CADEIRAS E BANDEIRA DO MUNICÍPIO, PELO OLIVEIRA DO 

BAIRRO SPORT CLUBE, PARA EFEITOS DE REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE JUDO “TORNEIO 

MOLICEIROS” .........................................................................................................................................  

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

Municipal ao Oliveira do Bairro Sport Club, no dia 3 de junho, para efeitos da realização do torneio de 

Judo “Torneio Moliceiros”, nos termos da Informação n.º 63/2018 da Divisão de História e Património 

Cultural Desporto e Lazer datada de 21 de maio de 2018, que aqui se dá por integralmente 

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

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

PONTO 15 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 88/2018 DA DIVISÃO DE HISTÓRIA E PATRIMÓNIO 

CULTURAL DESPORTO E LAZER – PEDIDO DE CEDÊNCIA DO QUARTEL DAS ARTES DR. 

ALIPIO SOL NO DIA 1 DE JULHO DE 2018, PELO OLIVEIRA DO BAIRRO SPORT CLUBE, PARA 

EFEITOS DA REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULO DE SOLIDARIEDADE “OBSC DANCE_HUMANOS?” 

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

das Artes Dr. Alípio Sol ao Oliveira do Bairro Sport Club, no dia 1 de julho, para efeitos de realização 

de espetáculo de Solidariedade “OBSC DANCE_HUMANOS?”, nos termos da Informação/Proposta 

n.º 88/2018 da Divisão de História e Património Cultural Desporto e Lazer datada de 15 de maio, que 
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aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os efeitos legais..................................................  

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

PONTO 16 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 89/2018 DA DIVISÃO DE HISTÓRIA E PATRIMÓNIO 

CULTURAL DESPORTO E LAZER – PEDIDO DE CEDÊNCIA DO QUARTEL DAS ARTES DR. 

ALIPIO SOL NO DIA 6 DE JUNHO DE 2018, PELO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OLIVEIRA 

DO BAIRRO, PARA EFEITOS DA REALIZAÇÃO DA “FESTA DE FINALISTAS DO 9.º ANO” ............  

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

das Artes Dr. Alípio Sol ao Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro, no dia 6 de junho, para 

efeitos de realização da “Festa de Finalistas do 9.º Ano”, nos termos da Informação/Proposta n.º 

89/2018 da Divisão de História e Património Cultural Desporto e Lazer datada de 15 de maio, que 

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

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

PONTO 17 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 92/2018 DA DIVISÃO DE HISTÓRIA E PATRIMÓNIO 

CULTURAL DESPORTO E LAZER – PEDIDO DE CEDÊNCIA DO QUARTEL DAS ARTES DR. 

ALIPIO SOL NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018, PELO CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DA BAIRRADA, 

PARA EFEITOS DA REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE “CONCERTO DE VERÃO” ..................................  

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

das Artes Dr. Alípio Sol ao Conservatório de Música da Bairrada, no dia 13 de junho, para efeitos de 

realização da atividade “Concerto de Verão”, nos termos da Informação/Proposta n.º 92/2018 da 

Divisão de História e Património Cultural Desporto e Lazer datada de 16 de maio, que aqui se dá por 

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

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

PONTO 18 – PEDIDO DE CEDÊNCIA DO AUDITÓRIO DA FREGUESIA DE OIÃ, NO DIA 9 DE 

JUNHO, PELA LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO, PARA EFEITOS DE REALIZAÇÃO DE 

CONCERTO SOLIDÁRIO .......................................................................................................................  

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

da Freguesia de Oiã, no dia 9 de junho, à Liga Portuguesa Contra o Cancro, para efeitos de realização 

de Concerto Solidário. .............................................................................................................................  

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

PONTO 19 – PEDIDO DE CEDÊNCIA DO AUDITÓRIO DA FREGUESIA DE OIÃ, NO DIA 4 E 5 DE 

JULHO, PELA SOLSIL – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DO SILVEIRO, PARA 

EFEITOS DE REALIZAÇÃO DE “FESTA DE FINAL DE ANO” ..............................................................  

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

da Freguesia de Oiã, nos dias 4 e 5 de julho de 2018 à SOLSIL - Silveiro, para efeitos de realização 

de “Festa de Final de Ano”. .....................................................................................................................  
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 .................................................................................................................................................................  

PONTO 20 – PEDIDO DE CEDÊNCIA DO AUDITÓRIO DO ESPAÇO INOVAÇÃO, NO DIA 16 DE 

JUNHO, PELA JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVEIRA DO BAIRRO, PARA EFEITOS DE ENTREGA 

DE LIVROS REFERENTE AO PROJETO “TEM A PALAVRA” ..............................................................  

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

do Espaço Inovação à Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro, no dia 16 de junho, para efeitos de 

entrega de livros referente ao projeto “Tem a Palavra” ..........................................................................  

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

PONTO 21 – REQUERIMENTO DA UNIÃO DESPORTIVA DE BUSTOS, A SOLICITAR A CEDÊNCIA 

DE 5 SINAIS DE TRÂNSITO PROIBIDO, 5 SINAIS DE TRÂNSITO OBRIGATÓRIO E 5 GRADES DE 

VEDAÇÃO, DE 22 A 24 DE JUNHO DE 2018 PARA AS “FESTAS EM HONRA DE SÃO JOÃO” .......  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a cedência de 5 sinais de 

trânsito proibido, 5 sinais de trânsito obrigatório e 5 grades de vedação, à União Desportiva de Bustos, 

para apoio à realização das “Festas em Honra de São João”, a realizar entre os dias 22 a 24 de junho 

de 2018. ...................................................................................................................................................  

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

PONTO 22 – OFÍCIO DA ADREP – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA RECREATIVA E EDUCATIVA DA 

PALHAÇA, A SOLICITAR A CEDÊNCIA DE 30 CEDROS, DE 18 A 20 DE MAIO DE 2018 PARA O 

“FESTIVAL DO MARISCO” – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA 

DATADO DE 14 DE MAIO DE 2018 .......................................................................................................  

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

da Câmara, datado de 14 de maio de 2018, em que autorizou a cedência de 30 cedros, à ADREP – 

Associação Desportiva Recreativa Educativa da Palhaça, para apoio à realização do “Festival de 

Marisco”, a realizar entre os dias 18 a 20 de maio de 2018. ..................................................................  

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

PONTO 23 – E-MAIL DA LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO, A SOLICITAR A CEDÊNCIA 

DE 20 GRADES, DESTINADAS À CAMINHADA “O QUE NOS LIGA – 50 ANOS”, NO DIA 27 DE 

MAIO DE 2018 – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DATADO DE 24 

DE MAIO DE 2018 ..................................................................................................................................  

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

da Câmara, datado de 24 de maio de 2018, em que autorizou a cedência de 20 grades, à Liga 

Portuguesa Contra o Cancro, para apoio à realização da caminhada “O Que Nos Liga – 50 Anos, que 

se realizou no dia 27 de maio 2018. .......................................................................................................  

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

PONTO 24 – DESPACHO N.º 65 – MANDATO 2017/2021, APRESENTADO PELO PRESIDENTE DA 
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CÂMARA – PELOURO DA IDADE MAIOR – PARA CONHECIMENTO ................................................  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos a Vereadora Lília Ana Águas a fim de apresentar o 

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

A Vereadora Lília Ana Águas, esclareceu que o Pelouro da Idade Maior era uma novidade para o 

concelho de Oliveira do Bairro, mas já estava afirmado em alguns concelhos do país. Acrescentou 

que uma vez que o Pelouro da Ação Social lhe tinha sido atribuído a si, e depois de uma análise 

aprofundada, foi entendimento que, como concelho virado para o futuro, deveria ser feita uma 

afirmação politica de trabalhar a área do envelhecimento e, nesse sentido, foi criado o novo Pelouro 

da Idade Maior.........................................................................................................................................  

Informou que todos os Vereadores, se assim o entendessem, teriam acesso à Carta Social do Idoso, 

e o grande objetivo do novo Pelouro era criar uma estrutura e uma planificação, com todos os utentes, 

cuidadores e todos os intervenientes na área, em articulação com a Segurança Social, as IPSS e 

todos os órgãos que tenham responsabilidade na área do envelhecimento, no sentido de se criarem 

medidas de forma a providenciar, positivamente e saudavelmente, o envelhecimento dos cidadãos e 

fazer face às necessidades muito específicas da faixa etária em questão.. ..........................................  

Deu conhecimento que para a criação do Pelouro tinha sido elaborada a Carta Social do Idoso, tendo 

sido já apresentada em reunião de CLAS, estando nela identificadas as prioridades de intervenção e 

todas as opções e politicas que seriam implementadas nos próximos anos. ........................................  

Informou que o principal objetivo era a articulação de apoio às pessoas idosas ao nível municipal, é 

também objetivo a dinamização de ações com vista a promoção da qualidade de vida da população 

idosa, designadamente através da participação ativa na vida da comunidade. .....................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal tomou conhecimento do Despacho n.º 65 – Mandato 

2017/2021, do Presidente da Câmara, datado de 14 de maio de 2018, referente à criação de um novo 

Pelouro – Pelouro da Idade Maior, que aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos 

legais. ......................................................................................................................................................  

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

PONTO 25 – DESPACHO N.º 71 – MANDATO 2017/2021, APRESENTADA PELO PRESIDENTE DA 

CÂMARA – DESIGNAÇÃO DO COORDENADOR DA INICIATIVA “ORÇAMENTO PARTICIPATIVO” 

– PARA CONHECIMENTO .....................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal tomou conhecimento do Despacho n.º 71 – Mandato 

2017/2021, do Presidente da Câmara, datado de 24 de maio de 2018, referente à designação do 

Coordenador da iniciativa “Orçamento Participativo”, que aqui se dá por integralmente reproduzido 

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

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

PONTO 26 – DESPACHO N.º 72 – MANDATO 2017/2021, APRESENTADA PELO PRESIDENTE DA 
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CÂMARA – DESIGNAÇÃO DA EQUIPA DE ANÁLISE TÉCNICA DO “ORÇAMENTO 

PARTICIPATIVO” – PARA CONHECIMENTO. ......................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal tomou conhecimento do Despacho n.º 72 – Mandato 

2017/2021, do Presidente da Câmara, datado de 24 de maio de 2018, referente à designação da 

equipa de análise técnica do “Orçamento Participativo”, 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 29 de maio do ano de 2018, do qual constam os seguintes dados e valores: ..........................  

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS:  ......................................................... 2.001.514 Euros e 86 Cêntimos 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS:  ................................................... 777.698 Euros e 36 Cêntimos 

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES:  ................................................. 2.779.213 Euros e 22 Cêntimos 

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

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

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO: .....................................................................  

Teresa Simões: residente na Freguesia de Oliveira do Bairro, referiu que a Vereadora Lília Ana Águas 

tinha referido o apoio ás pessoas idosas e doentes, questionando se o seu problema relativamente à 

habitação, estava a ser resolvido. ...........................................................................................................  

Acrescentou que o seu estado de saúde se estava a agravar, e que tinha sido alertada que em breve 

iria deixar de poder andar impossibilitando-a de subir a rampa de acesso à habitação onde reside, 

que também referiu não ter condições de salubridade. Solicitou que a ajudassem porque não tinha 

condições para morar naquele local. ......................................................................................................  

O Presidente da Câmara, reiterou o que já tinha dito em várias outras reuniões, sempre que o 

assunto era levantado, de que existiam mecanismos e formas de manter e dar qualidade de vida à D. 

Teresa através de instituições do concelho que estão dispostas a dar esse apoio, mas a D. Teresa 

também já tinha dito que não pretendia sair do local onde habita, o que torna mais difícil a Câmara 

Municipal ajudar. .....................................................................................................................................  

O Vice-Presidente da Câmara, referiu que tinha sido alertado pela Vereadora, de um espaço 

existente, perto do Mercado Municipal, que eventualmente poderia ser utilizado para habitação social. 

Esclareceu que o espaço tinha um problema de ilegalidade formal, havendo uma série de correções 

que tinham que ser executadas, a nível de urbanismo e jurídico, e seria isso que iria ser feito tão breve 

quanto possível, para assim conseguir dar uma solução ao problema da D. Teresa. ...........................  

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

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

dezasseis horas, 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 

 

 

_________________________________ 

Lília Ana da Cruz Oliveira Martins Águas 

 

 

_________________________ 

Susana Maria da Silva Martins 

 

 

__________________________ 

António Augusto Marques Mota 

 

 

_________________________ 

Álvaro Miguel Ferreira Ferreira 
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Rui Jorge Marques Santos 


