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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PRIVADA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO, REALIZADA NO DIA 10 DE MARÇO 

DE 2011.  ....................................................  

 

Aos dez dias do mês de Março de dois mil e onze, 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, Mário João Ferreira da Silva Oliveira e com a 

participação do Vice-Presidente da Câmara, Joaquim Manuel Santos Alves de Jesus e dos 

Vereadores, Carlos Manuel Ferreira Ferreira, Jorge Diogo Cardoso Mendonça, Lília Ana da Cruz 

Oliveira Martins Águas e Henrique Santiago Tomás, a reunião ordinária privada da Câmara 

Municipal de Oliveira do Bairro, ao abrigo do disposto no art.º 62.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e nos termos da 

deliberação do Executivo Municipal datada de 27 de Outubro de 2009. ...........................................  

Não esteve presente a Vereadora Laura Sofia Aires Ferreira Pires, tendo a mesma apresentado o 

respectivo pedido de justificação de falta e correspondente substituição ao abrigo do disposto do 

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

Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.  ..........................  

A referida falta foi considerada justificada, nos termos e ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 

do art.º 64.º Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. ................................................................................................................  

Esteve presente em substituição Amílcar António Eusébio Mota. .......................................................  

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

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

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

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

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

ADITAMENTO DE PONTOS EXTRA À ORDEM DO DIA DA REUNIÃO ..................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, reconhecer a urgência na 

introdução dos pontos do aditamento na Ordem de Trabalhos da presente Reunião de Câmara, nos 

termos das disposições conjugadas dos art.º 19.º do Código de Procedimento Administrativo, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 424/91 de 15 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 
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31 de Janeiro e art.º 83.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, alterado pela Lei n.º 5-A/2002 de 

11 de Janeiro. .................................................................................................................................  

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

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

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

Henrique Tomás. .............................................................................................................................  

A Vereadora Lília Águas pediu a palavra para reconhecer e congratular o trabalho dos funcionários 

da Autarquia na organização do desfile do “Carnaval da Pequenada”. ............................................  

O Vereador Henrique Tomás manifestou igualmente o seu agrado pela forma como decorreu o 

desfile do “Carnaval da Pequenada”. ..............................................................................................  

Procurou saber o ponto de situação em relação à questão das rotundas, Silveiro e Oiã, já que em 

relação a este último local, os semáforos estão constantemente intermitentes. ................................  

Questionou se já havia candidatos à exploração do Parque de Estacionamento Subterrâneo de Oiã. .  

Procurou ainda saber se iriam ser construídas novas passadeiras elevadas no Concelho no corrente 

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

Questionou se a implementação de infra-estruturas de saneamento na Rua das Azenhas virá após 

as obras de saneamento de Bustos. .................................................................................................  

O Presidente da Câmara agradeceu as palavras de felicitação sobre o desenrolar da iniciativa levada 

a efeito pela Autarquia o “Carnaval da Pequenada” ........................................................................  

Em relação às rotundas, referiu que os projectos se encontram elaborados, havendo troca de 

correspondência com a Estradas de Portugal a este respeito, sendo que, a Autarquia já por diversas 

vezes reclamou do facto de os semáforos se encontrem intermitentes. ............................................  

Acerca do Parque de Estacionamento de Oiã, informou não haver candidatos que pretendessem a 

concessão da exploração daquela infra-estrutura, sendo que a Autarquia irá avançar com a 

colocação de iluminação, pintura, tendo já sido ali colocados portões novos, de forma a poder 

utilizar-se aquele espaço para outros fins que não o estacionamento. ..............................................  

A nível de passadeiras elevadas, informou estar prevista para este ano a construção de passadeiras 

elevadas, seguramente uma na Murta e uma na Silveira. .................................................................  

Quanto à implementação das infra-estruturas de saneamento na Rua das Azenhas, informou ser da 

competência da AdRA, sendo que, estava prevista a sua construção. ...............................................  

Informou ter recebido um fax do Dr. Pais do Amaral, dando conta de ter sido proferida sentença no 

âmbito de processo intentado pela Encobarra, contra a Câmara Municipal a respeito do Parque de 
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Estacionamento de Oiã e que data da vigência do anterior Presidente da Câmara, tendo o Tribunal 

julgado a acção parcialmente procedente. Mais informou que a Autarquia irá recorrer da decisão. ..  

Informou que irá entregar cópias das facturas de fornecimento de energia eléctrica do Pólo Escolar 

de Oliveira do Bairro, ao Vereador Jorge Mendonça, que tinha solicitado as mesmas. ......................  

A este respeito relembrou que em finais de Outubro de 2010, em Reunião do Executivo Municipal 

o Vereador Jorge Mendonça referiu que havia rumores de que os valores ascendiam aos 10 mil 

euros por mês, ao qual respondeu que não. ....................................................................................  

Acrescentou que, em Reunião de Câmara de 10 de Fevereiro de 2011, comparou os gastos das três 

escolas anteriores, face ao novo Pólo Escolar, tendo então concluído que, se fosse efectuada a 

actualização de preços, o incremento da despesa seria de 300 a 400 euros por mês. .......................  

Mais relembrou que na última Assembleia Municipal o líder da Bancada do PPD/PSD na posse de 

todos os elementos, chegou à mesma conclusão por si referida no mês de Fevereiro. ......................  

Para concluir, referiu que se pode constatar que o conforto actual das crianças, implica apenas um 

aumento de 300 a 400 euros por mês, não se comparando as actuais condições de trabalho com as 

que existiam anteriormente à construção do Pólo Escolar. ...............................................................  

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

PONTO 2 – INFORMAÇÃO TÉCNICA PRESTADA PELA UNIDADE DE 2.º GRAU DE OBRAS 

MUNICIPAIS - REQUALIFICAÇÃO DA E.N. 235 - NOVA ALAMEDA DA CIDADE - CEDÊNCIAS - 14.ª 

FASE. ..............................................................................................................................................  

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

assunto, o Presidente da Câmara e o Vereador Henrique Tomás. ......................................................  

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

1.º – Aprovar o Mapa de Cedências – 14.ª Fase, bem como as respectivas contrapartidas; ...............  

2.º – Aprovar a Minuta de Contrato Tipo, a qual se dá aqui por integralmente reproduzida para 

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

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

PONTO 3 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELO COORDENADOR DO GAAS – ATRIBUIÇÃO DE APOIO 

FINANCEIRO AO FREI GIL VOLEIBOL CLUBE PARA DESLOCAÇÃO À MADEIRA. ................................  

Por se declarar impedido, o Presidente da Câmara, nos termos e ao abrigo do n.º 4 do art.º 24.º do 

Código do Procedimento Administrativo, não participou na discussão nem na votação do presente 

assunto da Ordem de Trabalhos, declaração de impedimento aquela que foi aceite pela Câmara 

Municipal. ........................................................................................................................................  
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Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Vice-Presidente da Câmara a fim de introduzir o 

assunto e o Vereador Henrique Tomás. ............................................................................................  

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

Programa, que aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os efeitos legais, a celebrar 

entre o Município de Oliveira do Bairro e o Frei Gil Voleibol Clube, com vista à atribuição de uma 

comparticipação financeira no valor de 800,00 € (oitocentos euros), para comparticipação na 

deslocação da equipa de Infantis Masculinos à Madeira para participação no “XXI.º Torneio de 

Páscoa”. .........................................................................................................................................  

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

PONTO 4 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELO COORDENADOR DO GAAS – ATRIBUIÇÃO DE APOIO 

AO RANCHO “AS VINDIMADEIRAS DA MAMARROSA” PARA AQUISIÇÃO DE CARRINHA. ..............  

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

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

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

que aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os efeitos legais, a celebrar entre o 

Município de Oliveira do Bairro e o Rancho “As Vindimadeiras da Mamarrosa”, com vista à 

atribuição de uma comparticipação financeira no montante de 3.750,00 € (três mil setecentos e 

cinquenta euros), para comparticipação na aquisição de uma viatura mediante entrega de 

documento comprovativo da aquisição. ...........................................................................................  

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

PONTO 5 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELO COORDENADOR DO GAAS – PROTOCOLO A 

CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO E A FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA 

FREGUESIA DO TROVISCAL – COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NO MONTANTE DE 7.500,00 €. ....  

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

e o Vereador Henrique Tomás. .........................................................................................................  

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

que aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os efeitos legais, a celebrar entre o 

Município de Oliveira do Bairro e a Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia do Troviscal, com vista à 

atribuição de uma comparticipação financeira no montante de 7.500,00 € (sete mil e quinhentos 

euros), para apoio às obras realizadas na Igreja Paroquial do Troviscal. .............................................  

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

PONTO 6 – OFÍCIO DO CONSERVATÓRIO DE ARTES E COMUNICAÇÃO – PROTOCOLO PARA 
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CEDÊNCIA DE ESPAÇO NO PAVILHÃO MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO – EMISSÃO DE 

DECLARAÇÃO. ...............................................................................................................................  

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

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

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

referente à cedência de salas localizadas por baixo da bancada do Pavilhão Municipal, em horário 

lectivo diurno, ao Conservatório de Artes e Comunicação – Filarmónica União de Oliveira do Bairro, 

no caso de aprovação de Candidatura por parte da DREC, a qual se dá aqui por integralmente 

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

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

PONTO 7 – FAX DA FIRMA COOPLECNORTE – AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE BENS E 

SERVIÇOS, A SOLICITAR A DISPONIBILIZAÇÃO DO “ESPAÇO INOVAÇÃO” NO DIA 25 DE MAIO DE 

2011 PARA EFEITOS DE REALIZAÇÃO DE “FEIRA NÃO ALIMENTAR”. ..............................................  

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a cedência do “Espaço 

Inovação” à Firma Cooplecnorte - Aquisição e Fornecimento de Bens e Serviços, CRL, de 23 a 26 de 

Maio, com vista à realização de uma “Feira Não Alimentar”, mediante o pagamento da quantia de 

1.250.00 € (mil duzentos e cinquenta euros) + IVA. .........................................................................  

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

PONTO 8 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE EDUCAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE 

PROFESSOR DE INGLÊS PARA ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR – RATIFICAÇÃO 

DO DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DATADO DE 01/03/2011. ........................................  

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

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

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

da Câmara datado de 01 de Março de 2011, em que autorizou a Contratação de um Professor de 

Inglês para as Actividades de Enriquecimento Curricular. .................................................................  

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

 

A D I T A M E N T O 

 



 
 
 
 
   

Reunião de Câmara de 10.03 ‘11         6|7 
 

PONTO 1 – OFÍCIO DO CONSERVATÓRIO DE ARTES E COMUNICAÇÃO – FILARMÓNICA UNIÃO 

OLIVEIRA DO BAIRRO, A SOLICITAR A DISPONIBILIZAÇÃO DO “ESPAÇO INOVAÇÃO” NO DIA 30 

DE ABRIL DE 2011 PARA EFEITOS DE REALIZAÇÃO DE ALMOÇO DE ANIVERSÁRIO..........................  

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

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

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

“Espaço Inovação” ao Conservatório de Artes e Comunicação – Filarmónica União de Oliveira do 

Bairro, no dia 30 de Abril, com vista à realização de Almoço de Aniversário. ....................................  

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

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

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria referente ao dia 09 

Março do ano de 2011, o qual acusa os seguintes dados e valores: .................................................  

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS:  ............................................................. 325.789 Euros e 28 Cêntimos 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS:  ..................................................... 905.628 Euros e 63 Cêntimos 

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES:  ..................................................... 1.231.417 Euros e 91 Cêntimos 

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

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

APROVAÇÃO DA ACTA: A Câmara Municipal deliberou por maioria com o voto contra do 

Vereador Jorge Mendonça, nos termos do n.º 1 e do n.º 2 do art.º 92.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, aprovar a 

presente Acta. .................................................................................................................................  

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

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

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

quinze horas e trinta e cinco minutos, da qual se lavrou a presente Acta, que depois de lida e 

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

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

 

 

______________________________________ 

MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA 
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_______________________________________ 

JOAQUIM MANUEL SANTOS ALVES DE JESUS 

 
 

_______________________________ 

AMÍLCAR ANTÓNIO EUSÉBIO MOTA 

 
 

________________________________ 

CARLOS MANUEL FERREIRA FERREIRA 

 
 

_________________________________ 
JORGE DIOGO CARDOSO MENDONÇA 

 
 

_________________________________________ 

LÍLIA ANA DA CRUZ OLIVEIRA MARTINS ÁGUAS 

 
 

__________________________ 

HENRIQUE SANTIAGO TOMÁS 

 
 

_____________________________ 

JOSÉ MIGUEL CARDOSO DUARTE 

 

 

 


