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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PRIVADA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO, REALIZADA NO DIA 10 DE 

NOVEMBRO DE 2011.  ..................................  

 

Aos dez dias do mês de Novembro 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 Vice-Presidente da Câmara, Joaquim Manuel Santos Alves de 

Jesus e com a participação dos Vereadores, Laura Sofia Aires Ferreira Pires, 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 o Presidente da Câmara, Mário João Ferreira da Silva Oliveira, tendo o mesmo 

comunicado e requerido a 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.  ........................................................  

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

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

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

Pelo Vice-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. .........................................................................................................................................  

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

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

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Vice-Presidente da Câmara e os Vereadores Laura 

Pires, Jorge Mendonça e Henrique Tomás. ........................................................................................  

O Vereador Henrique Tomás relativamente à situação ainda não solucionada da Rua das Azenhas 

na Silveira, uma das mais urbanizadas de Oiã, não tendo contudo ainda saneamento, pelo que 

questionou quando é que a AdRA avançará com a obra. ..................................................................  
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Questionou igualmente, quando é que se avança com o alcatroamento de arruamentos no 

Concelho, tendo relembrado a necessidade de proceder a uma requalificação do arruamento que 

liga o Campo de Futebol de Vila Verde à Rua que liga Vila Verde à Silveira. .....................................  

Relativamente ao passeio anual dos seniores de Oliveira do Bairro, constatou, por alguma conversas 

havidas, que a ideia já se encontra esgotada, podendo em alternativa, haver um outro tipo de 

convívio que não implicasse a perda de tempo em grandes viagens, permitindo um convívio entre a 

população daquela idade, relembrando a existência de museus e praias bem perto de Oliveira do 

Bairro, mas onde muitos nunca foram ao qual se poderia acrescer o convívio musical com 

Associações do Concelho. .................................................................................................................  

Sugeriu que fosse criado um grupo de trabalho que analisasse o assunto para posteriormente 

submeter à apreciação do Presidente da Câmara, de forma a ser criada uma alternativa à 

deslocação anual à Malafaia. ............................................................................................................  

O Vereador Jorge Mendonça reportando-se ao edifício público, referiu que as obras dignificaram 

aquele equipamento, lamentando que a parte traseira do edifício ainda não tivesse sido limpa, 

relembrando que, antes, a passagem para os sanitários era por aquele local, e são muitos os que se 

têm deparado com aquele equipamento usado. ...............................................................................  

Referiu haver algum “mal-estar” pelo facto de ter sido mencionado que se iria retirar a máquina de 

café existente no edifício público, tendo questionado se tal corresponde à verdade, tanto mais que 

são muitos os seus utilizadores quando está mau tempo. .................................................................  

No que respeita à Escola Secundária, referiu ser urgente a beneficiação do arruamento que dá 

acesso à Escola, junto ao Estádio Municipal. .....................................................................................  

O Vice-Presidente da Câmara referiu que o projecto da Rua das Azenhas está a ser executado, a fim 

de ser remetido à AdRA para efeitos de aprovação e para que, posteriormente, aquela entidade 

cumpra com o que foi contratualizado. ............................................................................................  

Informou estar a decorrer o procedimento concursal para beneficiação de arruamentos no 

Concelho, estando igualmente prevista a abertura de concurso nos anos de 2012 e 2013. ..............  

Em relação ao alcatroamento da Rua junto ao Estádio de Vila Verde, referiu não ser de fácil 

resolução, uma vez que o mesmo se encontra em espaço REN, mas está a ser estudada uma forma 

de solucionar a questão. ...................................................................................................................  

Em relação à deslocação à Quinta da Malafaia, informou que no ano transacto foi efectuado um 

questionário, onde se constatou que as pessoas preferem sair do Concelho, tanto mais que essa 

pode ser a única oportunidade que têm de concretizar essa saída, sendo que, as visitas têm sido 
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efectuadas sempre em locais diferentes, embora, o espaço de convívio e almoço continue a ser 

feito na Quinta da Malafaia, referindo ainda, não ser muito fácil gerir o fornecimento de almoços e 

as actividades para um universo de mil pessoas. ...............................................................................  

Em relação ao edifício, confirmou que a sala ainda possui algum equipamento usado, estando a 

aguardar a sua recolocação na fracção da Conservatória, sendo que a referida sala deveria estar 

encerrada, tanto mais que a mesma irá ficar afecta ao Serviço de Finanças, aguardando-se uma 

reunião de condomínio para ultimar questões de pormenor relativamente à sinalética que irá suprir 

as actuais deficiências. ......................................................................................................................  

Em relação à máquina de café, referiu ter sido mencionado que a mesma poderá ser tirada do local 

onde se encontra e não removê-la do edifício, estando-se estudar a sua nova localização. ...............  

No que respeita ao acesso à Escola Secundária informou que já existe um estudo para a criação de 

circuitos pedonais, devendo ser equacionada a questão das águas pluviais e os passeios e para os 

quais deverão ser adquiridos novos terrenos, uma vez que a estrada possui apenas seis metros, não 

estando contudo a ser fácil encetar essas negociações......................................................................  

A Vereadora Laura Pires informou que no ano transacto foram questionados os participantes do 

evento do Dia do Idoso, tendo-se constatado que cerca de 49% referiu que desejava continuar a 

deslocar-se à Malafaia, e apenas 28% queriam mudar. Lembrou também a existência de outros 

objectivos para além da simples deslocação, que se prende essencialmente por permitir o 

reencontro e o convívio entre pessoas, muitas delas que vivem sozinhas. Relembrou ainda que são 

poucos os locais que permitem receber ao mesmo tempo mais de mil pessoas para conviver e 

fornecer refeições. ............................................................................................................................  

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

PONTO 2 – PROPOSTA APRESENTADA PELO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA – ESTUDO DE 

REQUALIFICAÇÃO DE MALHAPÃO - RUA DE SANTO AMARO E RUA DAS AREIAS - CEDÊNCIAS DE 

TERRENO PARA INTEGRAR O DOMINIO PUBLICO. ............................................................................  

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, aceitar a cedência a favor do 

Município de Oliveira do Bairros das parcelas de terreno com área total de 845m2, mediante as 

contrapartidas referidas no ponto 3 da Proposta do Vice-Presidente datada de 7 de Novembro de 

2011, que aqui se dão por integralmente reproduzidas para todos os efeitos legais, devendo ser 

assinado o competente contrato de cedência com os proprietários Anabela Simões de Almeida 
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Rosa e marido e Paulo Manuel Simões de Almeida Rosa e mulher. ....................................................  

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

PONTO 3 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE RECURSOS HUMANOS – ADICIONAL À 

EMPREITADA “REABILITAÇÃO DA RUA DO DEPÓSITO DA ÁGUA EM BUSTOS” – APROVAÇÃO DE 

MINUTA DE CONTRATO. ...................................................................................................................  

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, aprovar a Minuta de Contrato 

referente ao adicional da empreitada de “Reabilitação da Rua do Depósito da Água em Bustos”, a 

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

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

PONTO 4 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE RECURSOS HUMANOS – RECTIFICAÇÃO 

DE DELIBERAÇÃO DE 27/10/2011 – CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO. ...............................  

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, rectificar a deliberação constante 

do ponto 2 da Reunião de Câmara de 27 de Outubro de 2010, nos seguintes termos: onde se lê 

“Assistente Operacional”, deve ler-se “Assistente Técnico”. .............................................................  

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

PONTO 5 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE PLANEAMENTO, ESTUDOS E PROJECTOS 

– APROVAÇÃO DE TRABALHOS A MAIS A PREÇOS CONTRATUAIS E A PREÇOS ACORDADOS, NA 

EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E EDUCAÇÃO 

PRÉ-ESCOLAR DE OIÃ NASCENTE” NO MONTANTE GLOBAL DE 134.995,92 € + IVA E 

APROVAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO. ........................................................................................  

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

assunto e o Vereador Jorge Mendonça. ..............................................................................................  

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

1.º - Aprovar os Trabalhos a Mais a Preços Contratuais e a Preços Acordados na Empreitada de 

“Construção da Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Educação Pré-Escolar de Oiã Nascente” 

adjudicada ao Consórcio constituído pelas firmas Joaquim Fernandes Marques & Filho, S.A. e 

Argoconstrutora – Construção Civil, Lda., no montante de 125.031,15 € (cento e vinte e cinco mil 

trinta e um euros e quinze cêntimos) e 9.964,77 € (nove mil novecentos e sessenta e quatro euros 



 

 
 
 

   

         5|6 

 

e setenta e sete cêntimos), respectivamente, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. .......................  

2.º - Aprovar a Minuta de Contrato, que aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os 

efeitos legais. .....................................................................................................................................  

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

PONTO 6 – INFORMAÇÃO N.º 191/2011 PRESTADA PELA UNIDADE DE EDUCAÇÃO – 

PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO COM ENTIDADES CONCELHIAS NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO 

PRÉ-ESCOLAR. ..................................................................................................................................  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos a Vereadora Laura Pires a fim de expor o assunto e os 

Vereadores Jorge Mendonça e Henrique Tomás. ..............................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar as minutas de Protocolo 

de Colaboração no âmbito da Educação Pré-Escolar, a celebrar entre o Município de Oliveira do 

Bairro e as seguintes entidades concelhias: Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro, Santa 

Casa da Misericórdia de Oliveira do Bairro, Centro Social e Paroquial São Pedro da Palhaça, Casa do 

Povo da Mamarrosa, AMPER, Sóbustos e Centro Ambiente para Todos. ............................................  

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

PONTO 7 – INFORMAÇÃO N.º 192/2011 PRESTADA PELA UNIDADE DE EDUCAÇÃO – 

PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO COM ENTIDADES CONCELHIAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA 

GENERALIZAÇÃO DE REFEIÇÕES ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO. .....  

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

Parceria, a celebrar entre o Município de Oliveira do Bairro e as entidades que fornecem as 

refeições escolares, designadamente as seguintes: Santa Casa da Misericórdia de Oliveira do Bairro, 

Centro Ambiente para Todos, Casa do Povo da Mamarrosa, Centro Social e Paroquial São Pedro da 

Palhaça, ABC-Bustos, Sóbustos, Solsil e AMPER. ................................................................................  

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

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria referente ao dia 9 

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

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS:  ............................................................ 2.693.576 Euros e 05 Cêntimos 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS:  ...................................................... 947.830 Euros e 67 Cêntimos 

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES:  ....................................................... 3.641.406 Euros e 72 Cêntimos 

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

APROVAÇÃO DA ACTA: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, 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 
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5-A/2002, de 11 de Janeiro, aprovar a presente Acta. .......................................................................  

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

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

eram dezasseis horas e dez 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........................................................................................  

 

 

_______________________________________ 

JOAQUIM MANUEL SANTOS ALVES DE JESUS 

 

 

_______________________________ 

LAURA SOFIA AIRES FERREIRA PIRES 

 

 

________________________________ 

CARLOS MANUEL FERREIRA FERREIRA 

 

 

_______________________________ 

AMÍLCAR ANTÓNIO EUSÉBIO MOTA 

 

 

_________________________________ 

JORGE DIOGO CARDOSO MENDONÇA 

 

 

_________________________________________ 

LÍLIA ANA DA CRUZ OLIVEIRA MARTINS ÁGUAS 

 

 

__________________________ 

HENRIQUE SANTIAGO TOMÁS 

 

 

_____________________________ 

JOSÉ MIGUEL CARDOSO DUARTE 


