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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PRIVADA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO, REALIZADA NO DIA 10 DE 

JANEIRO DE 2019 ..........................................  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

assuntos constantes da respetiva Ordem de Trabalhos, antecipadamente entregue a todos os 

Vereadores. .............................................................................................................................................  

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

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

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

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

O Presidente da Câmara, em relação ao assunto da descentralização de competências, referiu que 

iria marcar uma Reunião de Câmara Extraordinária na próxima semana, para que o órgão Executivo 

possa debater o assunto e tomar uma posição. ...................................................................................  

O Vereador Fernando Silva, no que respeita à transferência de competências e dado ter sido 

mencionado numa anterior Reunião pelo Presidente da Câmara que os Serviços se encontravam a 

analisar o assunto, referiu que gostaria de saber as conclusões a que os mesmos chegaram, para 

que, de uma forma mais informada possa haver a discussão mencionada pelo Presidente da Câmara, 

tendo ficado com a ideia de que somente seria necessário a matéria estar presente na Assembleia 

Municipal que fosse rejeitada. ...............................................................................................................  

No que respeita à saída do Eng.º Rui Morais, recordou que aquando da sua designação como gestor 

de um contrato, alertou para o facto de não concordar com a designação de um trabalhador do 

Município para, por si só resolver divergências contratuais de milhares de euros e agora, com a saída 
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daquele Técnico da Autarquia, verifica-se que o Contrato que foi enviado para Tribunal de Contas não 

está correto e agora terá de ser retificado. ...........................................................................................  

Referiu ter sido informado que a Vereadora Susana Martins andou a interromper o decurso das aulas 

e a questionar os alunos relativamente a questões relacionadas com os transportes escolares. A este 

respeito mencionou que essas informações devem ser transmitidas pelos pais dos alunos e nunca 

por estes, o mesmo se tendo passando com a recolha de informações relativamente a eventuais 

ofertas da Câmara Municipal para o apoio pedagógico, de explicações, sendo que, na sua opinião, 

essa é uma responsabilidade dos Agrupamentos e o que as pessoas dizem é que a Câmara Municipal 

deve querer dar este apoio para meter mais uns amigos a dar explicações. ......................................  

Seguidamente, questionou em que fase se encontra o processo de intermunicipalização dos 

transportes e para quando se prevê o início dos trabalhos de requalificação de arruamentos que 

deveria ter sido ainda iniciado em 2018. ...............................................................................................  

O Vereador Álvaro Ferreira, referiu haver alguns problemas que se arrastam há já algum tempo, 

sendo que um deles se prende com a recolha de lixos, o qual não é exclusivo de Oliveira do Bairro, 

mas antes transversal a outros Concelhos vizinhos e muito embora não seja o atual Executivo 

Municipal o responsável pela celebração do Contrato, o mesmo deve ser analisado e discutido por 

todos os atuais Vereadores e encontrar-se a melhor solução para que haja uma efetiva prestação do 

serviço de recolha de lixos no Concelho. ................................................................................................  

Confirmou as palavras do Vereador Fernando Silva no que respeita às questões formuladas aos 

alunos relativamente aos transportes, nomeadamente se utilizavam os passes escolares, recolhendo 

todos aqueles que não eram utilizados, tendo questionado qual a razão de tal estar a ser levado a 

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

No que respeita aos contratos para fornecimento de refeições nos Polos Escolares, questionou se 

tinha sido questionado o ABC para prestar esse serviço no Polo Escolar de Bustos. ...........................  

O Vereador António Mota, em relação ao vídeo apresentado no Jantar de Natal da Câmara Municipal 

referiu que o mesmo estava tão mau que se deve questionar se os funcionários devem perder o seu 

tempo de trabalho a elaborar aquele tipo de vídeos para apresentar num jantar, considerando que foi 

mau de mais e pelo que se apercebeu, o mesmo também não terá sido de grande agrado do 

Presidente da Câmara. ...........................................................................................................................  

Em relação ao trator da Junta de Freguesia de Oiã, questionou o que se passa com essa mesma 

situação. ..................................................................................................................................................  

No que respeita a viaturas abandonadas no Concelho referiu que se diz que a responsabilidade é da 

Câmara Municipal, situação esta que ocorreu numa Assembleia de Freguesia. Acrescentou que se 

deveria abordar essa problemática com as entidades competentes e ser criado um espaço para 

depositar aquelas viaturas abandonadas. ..............................................................................................  
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Procurou saber o ponto de situação relativamente à requalificação da E.N. 235. .................................  

Em relação ao kartódromo, disse que já todos sabem quem foi o responsável pela abertura das valas, 

questionando se o Presidente da Câmara possui dados concretos que possam ser transmitidos aos 

Vereadores do Executivo Municipal. .......................................................................................................  

No que respeita à Zona Industrial de Oiã, procurou saber o que está a ser feito no sentido de ampliar 

a mesma, uma vez que é das mais procuradas no Concelho e, bem assim, se já existe algum projeto 

com vista à ampliação da Zona Industrial da Palhaça. ...........................................................................  

Procurou saber o que se passa com o Largo da Capela da Serena no que respeita ao alargamento 

da zona envolvente e construção de muros em locais em que os proprietários cederam terrenos com 

vista àquele mesmo alargamento e cuja tentativa de resolução já vem do anterior Executivo Municipal. 

Já em relação à requalificação e tratamento da E.M. 333 e da E.M. 596 e dado que há necessidade 

de elaborar o projeto, terão de ser efetuados alguns alargamentos, retificação do traçado e ainda as 

águas pluviais, contudo, pelo que tem observado, os topógrafos encontram-se sempre no mesmo 

local, pelo que questionou para quando se prevê que os projetos venham a ser executados. .............  

A Vereadora Susana Martins, confirmou que nesta última semana tinha ido às diferentes Escolas e 

retirado os passes aos alunos que manifestaram interesse em usufruir do transporte escolar e que 

tinham direito ao passe social. Acrescentou que não tinha sido feito anteriormente uma vez que essa 

era uma incumbência do Agrupamento, contudo, após diferentes contactos com a Transdev, verificou-

se que os dados não correspondiam à realidade e assim, com a sugestão e aval da Dr.ª Júlia Gradeço, 

entendeu-se recolher os passes para os mesmos serem ativados na Transdev, tendo os alunos sido 

esclarecidos se tinham ou não direito ao transporte e, bem assim, a atualização das respetivas 

moradas, o que permitiu a deteção de alunos que se encontravam a pagar passe e não o deviam 

fazer e vice-versa. ...................................................................................................................................  

Esclareceu, a este respeito, que a intenção foi a de regularizar toda a situação e apesar de ainda não 

possuir o levantamento final de todo o 2º e 3º ciclos, contudo, pelo que se apercebeu, o Município 

está a gerir melhor a oferta de transportes escolares. ...........................................................................  

Em relação ao Secundário a tarefa foi mais árdua, uma vez que os alunos pagam metade do passe 

e, neste momento, dos alunos que manifestaram interesse em usufruir do transporte, há menos 35 

alunos do que anteriormente e a base de dados encontra-se atualizada e regularizada. .....................  

A Vereadora Lília Águas, em relação à eventual oferta de apoio pedagógico aos alunos, disse 

desconhecer tal situação, considerando que seria importante esclarecer se seria em relação ao 

primeiro, segundo ou terceiro ciclo, ou secundário e quais as disciplinas, sendo certo que a Câmara 

Municipal e sobre essa matéria em concreto, não tem nenhuma intervenção. ......................................  

Respondendo ao Vereador Álvaro Ferreira, informou que a Câmara Municipal tinha contactado o ABC 

após o procedimento em que foi dirigido o convite à Sóbustos ter ficado deserto. ................................  
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O Vice-Presidente da Câmara, tendo sido questionado na última Reunião de Câmara relativamente 

ao número de atendimentos no Espaço Empresa, informou que entre o dia 23 de novembro e o final 

do ano houve 11 atendimentos. ..............................................................................................................  

Relativamente à Zona Industrial da Palhaça, referiu que o Município já anunciou que pretende adquirir 

alguns terrenos destinados à ampliação daquela Zona Industrial e somente em função do que for 

possível comprar é que será elaborado o respetivo projeto. ..................................................................  

O Presidente da Câmara, no que respeita à descentralização disse que, na sua opinião, o órgão 

executivo deve ser um dos principais atores na pronúncia e todas as questões serão discutidas antes 

de o assunto ser remetido à Assembleia Municipal. ...............................................................................  

Acrescentou que dois dos diplomas não se aplicam ao Município de Oliveira do Bairro, a gestão de 

praias fluviais e a habitação social. Confessou existir ainda muita falta de informação sobre o assunto, 

até porque, se há diplomas que são bastante específicos, outros há que não o são e não permitem 

uma tomada de decisão concreta, específica e medir de uma forma clara as consequências 

financeiras, já que a grande maioria não possui pacotes financeiros definidos e os prazos também 

relativamente apertados, uma vez que mal se tome uma decisão para o ano de 2019, logo a seguir 

terá de se tomar a decisão para o ano de 2020. ....................................................................................  

No que respeita aos gestores dos contratos, disse respeitar a opinião, contudo os políticos também 

mudam de quatro em quatro anos, pelo que o problema poderá ser o mesmo. ....................................  

Em relação ao procedimento dos Transportes que será levado a efeito pela CIRA, informou ter sido 

levado a efeito um estudo que se encontra praticamente concluído e cuja quota parte do Município 

de Oliveira do Bairro foi já entregue e com certeza que dentro em breve o Concurso poderá ser 

lançado. Aproveitou para informar, a este respeito, que o Município de Águeda, que inicialmente 

estava fora do Concurso, decidiu aderir e atrasou um pouco mais este processo, uma vez que os 

estudos terão de compatibilizar as necessidades daquele Município. ...................................................  

Informou que o procedimento das pavimentações de arruamentos no Concelho foi aberto em 2018, 

estando neste momento em fase de análise das propostas, para depois se adjudicar ao vencedor. ...  

Relativamente à E.M. 596, referiu que paralelamente à questão das águas pluviais, pretende-se 

igualmente definir todo o traçado de passeios, que em muitos casos não se encontram construídos e 

o Estudo que está a ser feito é para toda a via e não somente na parte que é para pavimentar e criar 

as águas pluviais, que é de todos conhecido, ou seja, é um Estudo mais abrangente do que o 

inicialmente definido, daí a presença no local do topógrafo do Município. ............................................  

No que respeita à E.N. 235 disse que ainda recentemente tinha entrado em contacto com as 

Infraestruturas de Portugal, uma vez que a informação inicial era a de que os seus Técnicos viriam 

rapidamente a Oliveira do Bairro para avaliarem a saída para poente, mas também para avaliarem a 

atual necessidade de proceder a pavimentação e tal ainda não sucedeu. ............................................  
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Disse não ter percebido o que foi mau de mais no vídeo apresentado no Jantar de Natal. ..................  

No que respeita à questão do trator da Freguesia de Oiã, disse que apenas existe um pedido por 

parte da Junta de Freguesia de apoio para a aquisição de um novo equipamento, tendo os 

procedimentos tendentes à referida aquisição já avançado por parte daquela entidade. De momento 

o Executivo Municipal encontra-se a analisar e a avaliar o pedido e, posteriormente será elaborada e 

presente a Reunião de Câmara uma Proposta para deliberação. ..........................................................  

Quanto à questão das viaturas abandonadas, informou que ainda no dia de ontem abordou a questão 

com o Capitão Lopes, sendo que, para criar um espaço, que a Autarquia ainda não possui, além da 

aquisição terão de ser respeitadas todas as regras ambientais, tendo ficado combinado que a Câmara 

Municipal iria verificar um local adequado ao depósito daquelas viaturas e o mesmo viria a Oliveira do 

Bairro para confirmar se o espaço poderia ou não ser utilizado para aquele efeito. ..............................  

No que respeita ao kartódromo disse já ter dado todas as informações de que tinha conhecimento, 

contudo, se se o Vereador António Mota possuir informações adicionais poderá partilhá-las com os 

restantes elementos do Executivo Municipal. .........................................................................................  

Disse que no Concelho de Oliveira do Bairro serão ampliadas quatro zonas industriais e a de Oiã é 

uma delas, tendo já sido efetuado um pré-contacto junto de alguns proprietários para permitir 

identificar alguns dos artigos matriciais. .................................................................................................  

Quanto ao Largo da Capela da Serena, informou que a Câmara Municipal elaborou um pequeno 

projeto para o local e colocou-o à consideração da Comissão Fabriqueira, a qual entendeu reunir com 

o Pároco. Não obstante já ter reunido por duas vezes com o padre Francisco para acertar as 

cedências para domínio público, por parte da Comissão da Fábrica da Igreja, só recentemente, no 

passado dia 26, é que foram definidos, por indisponibilidade por parte do Sr. Padre, os locais de 

domínio público e de domínio privado. ...................................................................................................  

O Vereador Fernando Silva, questionou se o trator em causa era o que tinha sido danificado pelo 

incêndio e como é que a Junta de Freguesia está a utilizar uma cave que não lhe pertence, 

relembrando igualmente que a Junta de Freguesia de Oiã possui um local para guardar aquele tipo 

de equipamentos, tendo questionado se o Presidente da Câmara autorizou a Junta de Freguesia a 

armazenar num espaço que não lhes pertence, aquele tipo de equipamentos e se o seguro pagou 

alguma compensação. ............................................................................................................................  

O Presidente da Câmara, informou que o pedido se refere à aquisição de um novo trator porque o 

outro foi totalmente destruído pelo incêndio. Quanto às autorizações, referiu que aquilo que existia 

anteriormente foi tratado pelo anterior Executivo, sendo que o atual apanhou uma série de situações 

que têm vindo a ser resolvidas. Quanto ao seguro, este somente paga os estragos provocados no 

edifício. ....................................................................................................................................................  

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

REALIZADA NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2018 ...............................................................................  

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

O Vereador António Mota, referiu não ter sido deliberado por unanimidade solicitar o Parecer à 

Sociedade de Advogados Pais do Amaral a emitir no prazo de 15 dias. ...............................................  

O Presidente da Câmara, relembrou que as deliberações são votadas por todos e as mesmas são 

lidas no final, para que, se não concordarem, possam ser corrigidas. ...................................................  

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 13 

de dezembro 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 13 de dezembro 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 21 DE DEZEMBRO DE 2018 ...............................................................................  

Por não ter estado presente na Reunião de Câmara realizada no dia 30 de outubro de 2018, não 

participou na votação o Vereador Fernando Silva. .................................................................................  

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 21 

de dezembro 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 21 de dezembro de 

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

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

PONTO 4 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 75/GAP – GABINETE DE APOIO AO PRESIDENTE – 

ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE OLIVEIRA DO BAIRRO – AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO FLORESTAL DE 

COMBATE A INCÊNDIOS (VFCI) ...........................................................................................................  

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

assunto e o Vereador Fernando Silva. ....................................................................................................  

O Presidente da Câmara, informou que o presente pedido foi formulado há já algum tempo, tendo 

sido explicado à Direção dos Bombeiros e ao seu Comandante, que a verba seria inscrita no Plano 

de Atividades e Orçamento Municipal, tendo sido inscrita uma rubrica para pagamento do referido 

equipamento em duas tranches, a primeira no mês de janeiro de 2019 e a restante no mês de janeiro 
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do ano de 2020........................................................................................................................................  

O Vereador Fernando Silva, referiu que a epigrafe do ponto mencionada a aquisição de um veículo 

e a informação refere a aquisição do veículo e demais equipamentos, tendo questionado 

concretamente a que se destina o apoio. ...............................................................................................  

Mais disse que o valor previsto do veículo é de 70.000,00 € (setenta mil euros) acrescido de IVA, 

contudo, pelo que tem conhecimento, a aquisição de equipamentos de combate a incêndio encontra-

se isenta de IVA. .....................................................................................................................................  

Disse nada ter a opor à atribuição do valor em causa, contudo pretendia saber se a mesma se destina 

somente à aquisição de viatura...............................................................................................................  

O Presidente da Câmara, informou que a viatura propriamente dita terá de possuir os equipamentos 

necessários ao combate a incêndios, daí a informação ser mais pormenorizada que a epígrafe do 

presente ponto da Ordem de Trabalhos. ................................................................................................  

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

1.º - Atribuir um Apoio Financeiro no valor de 75.000,00 € (setenta e cinco mil euros) à Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro, com vista à aquisição de um Veículo 

Florestal de Combate a Incêndios (VFCI) nos termos constantes da Informação/Proposta n.º 75|GAP, 

de 2 de janeiro de 2019, que aqui se dá aqui por integralmente reproduzida para todos os efeitos 

legais; ......................................................................................................................................................  

2.º - Que o apoio financeiro seja liquidado em duas Tranches: 1.ª Tranche de 37.500,00 € (trinta e 

sete mil e quinhentos euros) em janeiro de 2019 e a 2.ª Tranche de 37.500,00 € (trinta e sete mil e 

quinhentos euros) em janeiro de 2020; ...................................................................................................  

3.º Aprovar a minuta do respetivo Contrato-Programa a celebrar entre o Município de Oliveira do 

Bairro e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro, a qual se dá aqui 

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

4.º - Designar o Chefe de Divisão, Eng. Paulo Araújo, como Gestor do Contrato, nos termos do 

disposto no n.º 1 do Art.º 290º- A do CCP. .............................................................................................  

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

PONTO 5 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 76/GAP – GABINETE DE APOIO AO PRESIDENTE – 

COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE LAR DE IDOSOS DO 

CENTRO AMBIENTE PARA TODOS – ADENDA AO PROTOCOLO CELEBRADO ............................  

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

assunto e o Vereador Fernando Silva. ....................................................................................................  

O Presidente da Câmara, deu a conhecer que a obra de construção do Lar de Idosos do Centro 

Ambiente para Todos, foi levada a efeito em duas fases, estando a mesma orçada em 1.400.000,00 

€ (um milhão e quatrocentos mil euros), tendo a mesma sido apoiada no âmbito de uma candidatura 
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e a Câmara Municipal aprovou atribuir um apoio no montante máximo correspondente a 15% daquele 

valor.  .......................................................................................................................................................  

Informou que a referida obra foi adjudicada pelo montante de 1.090.000,00 € (um milhão e noventa 

mil euros), contudo no decurso da mesma ocorreram Trabalhos a Mais e Trabalhos a Menos, tendo 

igualmente havido a necessidade de recorrer a um Ajuste Direto para executar obras na cave. .........  

Mais informou que, a Câmara Municipal já pagou o valor que se encontra descrito na Informação, 

contudo, vem a Associação solicitar que o apoio da Câmara Municipal, dos 15%, englobe igualmente 

os Trabalhos a Mais e o Ajuste Direto que foi necessário para a cave ficar nas devidas condições e 

assim se propõe a atribuição da verba de 13.687,18 € (treze mil seiscentos e oitenta e sete euros e 

dezoito cêntimos) e que ainda assim fica abaixo dos 15% do valor previsto inicialmente, ou seja, dos 

15% de 1.400.000,00 € (um milhão e quatrocentos mil euros). .............................................................  

O Vereador Fernando Silva, questionou a que se deveram os Trabalhos a Mais no montante de 

68.000,00 € (sessenta e oito mil euros) e bem assim, quais os trabalhos realizados na cave. De igual 

modo questionou se o IVA irá ser liquidado como consta da Informação do Eng.º Rui Morais, já que 

as Associações são reembolsadas em relação ao IVA. .........................................................................  

O Presidente da Câmara, informou que o Município não irá pagar o IVA, o valor relativo aos 15% é 

sempre sem IVA, porque efetivamente a Associação depois recupera o valor correspondente ao 

mesmo. ....................................................................................................................................................  

Mais explicou que as obras na cave, segundo explicações do Eng.º Rui Morais, prenderam-se com 

questões de isolamento que não tinham sido inicialmente previstas. De igual forma a drenagem das 

águas pluviais foi alterada, daí o valor dos Trabalhos a Mais. ...............................................................  

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

1.º - Atribuir um Apoio Financeiro adicional à Associação Centro Ambiente para Todos no valor de 

13.687,18 € (treze mil seiscentos e oitenta e sete euros e dezoito cêntimos) correspondente 15% do 

custo não comparticipado da Obra de Construção de Lar de Idosos, nos termos constantes da 

Informação/Proposta n.º 76|GAP, de 2 de janeiro de 2019, que aqui se dá aqui por integralmente 

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

2.º - Aprovar a minuta da Adenda ao Protocolo de Cooperação Financeira, a celebrar entre o Município 

de Oliveira do Bairro e o Centro Ambiente para Todos, a qual se dá aqui por integralmente reproduzida 

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

3.º - Designar a Chefe de Divisão, Eng.ª Isabel Simões, como Gestor do Contrato, nos termos do 

disposto no n.º 1 do Art.º 290.º-A do CCP. .............................................................................................  

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

PONTO 6 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA APRESENTADA PELA UNIDADE DE GESTÃO 

ECONÓMICA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL – FINANCIAMENTO NO ÂMBITO DO EMPRÉSTIMO 
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QUADRO – BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTO – REABILITAÇÃO DA ESCOLA EB 2,3 DR. 

FERNANDO PEIXINHO E CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO DESPORTIVO ..........................................  

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

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

O Presidente da Câmara, relembrou que o presente assunto já tinha estado presente em Reunião 

de Câmara a fim de ser autorizada a Candidatura e hoje encontra-se presente, já com a Minuta de 

Contrato, para que seja subscrita a contratação do empréstimo e aprovada a respetiva Minuta, de 

modo a poder ser remetida à Assembleia Municipal e posteriormente ao Tribunal de Contas. ............  

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

1.º - Subscrever a Proposta de contratação do financiamento no âmbito da “Linha BEI PT 2020 – 

Autarquias”, para apoio à operação Centro-03-5673-FEDER-000058_00166 (Reabilitação da Escola 

EB 2,3 Dr. Fernando Peixinho e Construção de Pavilhão Desportivo), no montante de 780.000,00 € 

(setecentos e oitenta mil euros), pelo prazo de 15 anos e nas demais condições aprovadas pela 

Agência para o Desenvolvimento e Coesão (AD&C) e constantes da Minuta de Contrato, Ficha 

Técnica e Simulação do Plano de Utilização e Reembolso, anexas à Informação/Proposta da Unidade 

de Gestão Económica, Financeira e Patrimonial, datada de 21 de dezembro de 2018, que aqui se dá 

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

2.º - Remeter a referida proposta à Assembleia Municipal, com vista à competente aprovação. ..........  

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

PONTO 7 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA APRESENTADA PELA UNIDADE PARA O 

CONHECIMENTO E COESÃO SOCIAL – ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO E OUTROS 

APOIOS AOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA O ANO LETIVO 2018/2019 .........................  

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

assunto e o Vereador Álvaro Ferreira e Fernando Silva. ........................................................................  

A Vereadora Lília Águas, referiu constar da Informação o número de Bolsas a atribuir no âmbito da 

Licenciatura e do Mestrado, sendo igualmente explicado os motivos que levaram à exclusão de 

algumas candidaturas. ............................................................................................................................  

Em termos comparativos, informou que no corrente ano se está a atribuir um valor total de 50.136,00 

€ (cinquenta mil cento e trinta e seis euros) e no ano transato foi de 47.678,00 € (quarenta e sete mil 

seiscentos e setenta e oito euros)...........................................................................................................  

O Vereador Fernando Silva, questionou sobre os valores relativos aos Mestrados. ...........................  

O Vereador Álvaro Ferreira, realçou o importante papel que a Câmara Municipal tem no âmbito do 

apoio a alunos carenciados e salientou que, para além desta, ainda existem as Bolsas de Mérito e 

outro tipo de apoios destinados a alunos que não se enquadrem nos requisitos para atribuição de 
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Bolsas de Estudo, sendo competência da Autarquia possuir os elementos necessários para informar 

e dar a conhecer quais os apoios a que os alunos do Ensino Superior podem recorrer. ......................  

Referiu ser importante que, após ter sido concedida uma Bolsa, se tentasse que esses alunos não 

saíssem da área geográfica do Município, ou seja, deveriam ser criadas condições para que os 

mesmos possam exercer a sua profissão no Concelho de Oliveira do Bairro e que poderá passar por, 

entre outras, pelo estabelecimento de parcerias com empresas locais com vista à criação de Estágios 

Profissionais ou a apresentação das respetivas Teses de Licenciatura ou Mestrado. ..........................  

A Vereadora Lília Águas, informou não terem sido atribuídas Bolsas no âmbito dos Mestrados, sendo 

que, somente foi apresentada uma Candidatura, a qual foi objeto de exclusão. ...................................  

Quanto às sugestões do Vereador Álvaro Ferreira, referiu serem situações distintas, já que, esta se 

prende com o período de formação dos alunos, distinta da preocupação que o Município deve ter 

quando o mesmo conclui a sua formação, de forma a poder também capitalizar os ativos a fixarem-

se no Concelho, considerando essa, uma matéria complexa. ...............................................................  

Em relação aos estágios, informou ser uma matéria que está já a ser tratada, sendo provável que na 

próxima Reunião de Câmara seja apresentado o Regulamento de Estágios do Município de Oliveira 

do Bairro. .................................................................................................................................................  

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

1.º - Atribuir e renovar, as Bolsas de Estudo aos Candidatos nos termos da Informação da Comissão 

de Análise das Candidaturas a Bolsa de Estudo e Outros Apoios aos Alunos do Ensino Superior, 

datada de 2 de janeiro de 2019, que aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os efeitos 

legais; ......................................................................................................................................................  

2.º - Aprovar as exclusões propostas na sobredita Informação. ............................................................  

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

PONTO 8 – INFORMAÇÃO TÉCNICA 375.2018|DGUOM – RECEÇÃO DEFINITIVA DA 

EMPREITADA “NOVA ALAMEDA DA CIDADE” ....................................................................................  

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

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

O Presidente da Câmara, informou que a presente receção se prende com a principal obra da 

Alameda da Cidade, tendo havido para além desta, uma série de obras paralelas que foram sendo 

resolvidas ao longo do período de execução do Projeto. .......................................................................  

Antes de submeter o presente assunto à aprovação do Executivo Municipal, foi o empreiteiro 

notificado para proceder a algumas correções, as quais se encontram concluídas e, por conseguinte, 

a obra pode ser recebida em definitivo. ..................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, receber definitivamente a 

empreitada “Nova Alameda da Cidade”, nos termos da Informação Técnica 375.2018|DGUOM, de 28 
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de dezembro de 2018, a qual se dá aqui por integralmente reproduzida para todos os efeitos legais.  

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

PONTO 9 – REQUERIMENTO DE ÂNGELO VIEIRA DE ALBUQUERQUE (REPRESENTANTE DA 

COMISSÃO DE FESTAS), A SOLICITAR A CEDÊNCIA DE GRADES DE VEDAÇÃO E 2 SINAIS DE 

TRÂNSITO PROIBIDO, DE 14 A 20 DE JANEIRO DE 2019 PARA APOIO À REALIZAÇÃO DAS 

“FESTAS EM HONRA DE SANTO AMARO DE MALHAPÃO” ...............................................................  

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

O Vereador António Mota, referiu que se consta que o Presidente da Câmara já assumiu o 

compromisso de aquisição daquele terreno apesar de a matéria que se encontra em Tribunal não ter 

sido ainda decidida. .................................................................................................................................  

O Presidente da Câmara, informou serem muitos os Munícipes que se deslocam à Câmara Municipal 

manifestando as suas preocupações, nomeadamente no que respeita ao alargamento de vias, de 

largos públicos. Tendo sido manifestada uma determinada preocupação, a Câmara Municipal 

analisou a situação em que se encontrava o referido terreno, sendo posteriormente manifestada a 

disponibilidade para encontrar uma solução, mas sempre após o assunto se encontrar resolvido. .....  

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

vedação e sinais de trânsito proibido, à Comissão de Festas em honra de “Santo Amaro de Malhapão”, 

de 14 a 20 de janeiro de 2019.................................................................................................................  

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

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

SOLICITAR A CEDÊNCIA DO AUDITÓRIO DO “ESPAÇO INOVAÇÃO” NOS DIAS 18 E 25 DE 

JANEIRO PARA A REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO “ENCERRAMENTO DE CONTAS 2018” .............  

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

do “Espaço Inovação” nos dias 18 e 25 de janeiro de 2019, para efeitos de realização de sessão de 

formação, à ACIB – Associação Comercial e Industrial da Bairrada. .....................................................  

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

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

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

dia 9 de janeiro do ano de 2019, do qual constam os seguintes dados e valores: .........................  

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS:  ......................................................... 1.040.974 Euros e 21 Cêntimos 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS:  ................................................... 752.510 Euros e 76 Cêntimos 

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES:  ................................................. 1.793.484 Euros e 97 Cêntimos 

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

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

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

Duarte, Coordenador Técnico, que a redigi e pelos demais presentes que o desejem fazer. ...............  

 

_____________________________ 

Duarte dos Santos Almeida Novo 

 

 

________________________ 

José Miguel Cardoso Duarte 

 

 

_________________ 

Jorge Ferreira Pato 

 

 

_________________________________ 

Lília Ana da Cruz Oliveira Martins Águas 

 

 

_________________________ 

Susana Maria da Silva Martins 

 

 

___________________________ 

António Augusto Marques Mota 

 

 

_________________________ 

Álvaro Miguel Ferreira Ferreira 

 

 

__________________________ 

Fernando José Martins da Silva 


