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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PRIVADA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO, REALIZADA NO DIA 14 DE ABRIL DE 

2011.  ...........................................................  

 

Aos catorze dias do mês de Abril 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 e Henrique Santiago 

Tomás, a reunião ordinária pública 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 estiveram presentes os Vereadores Laura Sofia Aires Ferreira Pires e Lília Ana da Cruz Oliveira 

Martins Águas, tendo os mesmos apresentado os respectivos pedidos de justificação de falta e 

respectivas substituições 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. Estiveram presentes em substituição Amílcar António Eusébio Mota e 

Jorge Ferreira Pato, respectivamente. ..................................................................................................  

As referidas faltas foram consideradas justificadas, 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. ...............................................................................................................  

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

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, 
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aprovado pelo Decreto-Lei n.º 424/91 de 15 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 

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 e o Vice-Presidente da Câmara e os 

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

O Vereador Jorge Mendonça, congratulou-se enquanto munícipe do Concelho, pela actuação dos 

“Crash” no Concurso Televisivo “Portugal tem Talento” e que dignificou o Concelho e a Escola de 

Artes da Bairrada. .............................................................................................................................  

A respeito desta Escola, manifestou a sua preocupação pela falta de espaço que se sente na 

mesma, tendo a última audição sido efectuada no exterior, pelo que urge resolver a situação. ........  

Questionou sobre o espaço intermédio entre a Escola de Artes e o Museu de Etnomúsica. ..............  

Perguntou qual o ponto de situação da vistoria ao edifício da farmácia. ...........................................  

Referiu ter tido conhecimento através da Informação sobre a Actividade Municipal, de dois 

processos judiciais onde é interveniente a Câmara Municipal e os quais não foram dados a 

conhecer ao Executivo Municipal. .....................................................................................................  

Estranhou o teor da acta da última Reunião de Câmara, dado que, se em relação ao Vereador Jorge 

Pato foi mencionado que se ausentava por razões profissionais, quanto a si, quando se ausentou 

não foi indicado o motivo. ................................................................................................................  

O Vereador Henrique Tomás, questionou sobre o estado das obras do Pólo Escolar de Bustos e 

sobre a notícia que foi publicada no Jornal da Bairrada, relativamente àquele. .................................  

Referiu que a Estrada do Parque do Vieiro está em bastante mau estado, urgindo proceder à 

beneficiação da mesma.....................................................................................................................  

Abordou ainda a situação referente ao estacionamento situado um pouco antes das Bombas de 

Gasolina de Vila Verde. .....................................................................................................................  

Em relação à questão dos semáforos, referiu que os mesmos continuam intermitentes, 

pretendendo saber se a construção das rotundas previstas não estarão condicionadas à construção 

da Variante. ......................................................................................................................................  

O Vice-Presidente da Câmara respondeu que a questão referente ao estacionamento em Vila 

Verde, se deve resolver entre os particulares e se houver alguma entidade envolvida, será 

certamente a Junta de Freguesia. ......................................................................................................  
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O Presidente da Câmara, congratulou-se igualmente pela actuação do grupo “Crash” no programa 

televisivo, concordando que a sua actuação, a qual acompanhou no local, dignificou a Escola de 

Artes e o Concelho de Oliveira do Bairro. Deu a conhecer que o outro representante do Concelho, 

Sócrates Borras, foi repescado para uma nova actuação no mesmo concurso televisivo. ...................  

Em relação ao espaço da Escola de Artes da Bairrada, referiu que em certas situações há alguma 

falta de espaço, estando fora de questão de momento, a construção de um Auditório. ...................  

Tendo em atenção que se encontra em fase de construção do Pólo Escolar do Troviscal, referiu 

existir um ante-projecto de beneficiação de toda a área, e que inclui necessariamente o aspecto 

exterior da Escola de Artes e Museu de Etnomúsica. .........................................................................  

Em relação à vistoria no âmbito do processo da farmácia, informou que de acordo com a 

informação do Dr. Pais do Amaral, existe da parte dos requerentes interesse em chegar a uma 

solução graciosa, sendo certo que qualquer que seja o acordo, o interesse público ficará 

salvaguardado. .................................................................................................................................  

Em relação à Escola de Bustos, referiu que o Município irá recorrer da decisão proferida pelo 

Tribunal, uma vez que as alegações da Encobarra, foram consideradas improcedentes, à excepção 

do que tinha a ver com os Alvarás, sendo que o Contrato foi entretanto visado pelo Tribunal de 

Contas, não tendo também o QREN suscitado qualquer questão nesta matéria. ..............................  

Mais disse em relação à Escola de Bustos, ter sido aberto um concurso público urgente para 

elaboração do projecto de estabilidade, prevendo o reinício das obras para 26 de Abril de 2011. ....  

Em relação aos restantes Pólos Escolares, referiu que Oiã Poente está em obra, tal como está em 

obra o Pólo Escolar de Vila Verde, estando-se a ultimar os procedimentos tendentes à construção 

do Pólo Escolar de Oiã Nascente. ......................................................................................................  

Em relação aos processos judiciais, referiu que a Actividade Municipal é subscrita por si e pelo que 

se recorda, sempre deu a conhecer as decisões judiciais ao Executivo Municipal, sempre que teve 

conhecimento das mesmas. ..............................................................................................................  

No que respeita à acta e entendendo o que disse o Vereador Jorge Mendonça, referiu que nada 

teve a ver com a sua redacção final. .................................................................................................  

Informou que a Autarquia já está a levar a efeito uma beneficiação junto ao Parque do Vieiro e que 

muito em breve as obras estarão concluídas. ....................................................................................  

Em relação à Variante, recordou as palavras proferidas pelo Secretário de Estado, quando este 

referiu que quem decidia seria ele, sendo que, em relação às rotundas, os processos se encontram 

em andamento. ................................................................................................................................  
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Referiu que as obras no edifício público se encontram em bom andamento, pelo que, muito em 

breve estarão concluídas. ..................................................................................................................  

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

PONTO 2 – APROVAÇÃO DE MINUTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O 

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO E A USOB – UNIVERSIDADE SÉNIOR DE OLIVEIRA DO BAIRRO, 

REPRESENTADA PELA JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVEIRA DO BAIRRO. .............................................  

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

e os Vereadores Jorge Mendonça e 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 Universidade Sénior de Oliveira do Bairro, representada pela 

Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro com vista a apoiar a criação da “Universidade Sénior de 

Oliveira do Bairro”. ............................................................................................................................  

Após a presente votação, foi apresentada uma Declaração de Voto por parte do Vereador Jorge 

Mendonça, a qual será apensa à presente acta. .................................................................................  

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

PONTO 3 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 21/2011 APRESENTADA PELA UNIDADE DE ACÇÃO 

SOCIAL – REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DO BANCO LOCAL DE PRODUTOS DE APOIO. .....  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o 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 – Ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 7 do art.º 64.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 versão 

final do Regulamento de Funcionamento do Banco Local de Produtos de Apoio, consubstanciado 

no Projecto oportunamente colocado à discussão pública; ................................................................  

2.º – Promover a sua publicação nos termos legais. ...........................................................................  

Após a presente votação, foi apresentada uma Declaração de Voto por parte do Vereador Jorge 

Mendonça, a qual será apensa à presente acta. .................................................................................  

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

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

SUBSÍDIO AO ORFEÃO DE BUSTOS, PARA REALIZAÇÃO DE UMA ACÇÃO MÉDICA INTEGRADA NO 

EVENTO “VIVA AS ASSOCIAÇÕES 2011” NO VALOR DE 600,00 €. .................................................  
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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 atribuir um subsídio no montante 

de 600,00 € (seiscentos euros) ao Orfeão de Bustos para a realização uma acção médica, integrada 

no evento “Viva as Associações” .......................................................................................................  

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

PONTO 5 – E-MAIL DA FIRMA CÓDIGO 365, A SOLICITAR A DISPONIBILIZAÇÃO DO “ESPAÇO 

INOVAÇÃO” DE 11 A 16 DE MAIO DE 2011 PARA EFEITOS DE REALIZAÇÃO DA 

“EXPOCASAMENTO OLIVEIRA DO BAIRRO – 1.ª EDIÇÃO”. ..............................................................  

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

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

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

Inovação” à Firma Código 365, de 11 a 16 de Maio, com vista à realização da “Expocasamento 

Oliveira do Bairro – 1.ª Edição”, mediante o pagamento da quantia de 1.500.00 € (mil e 

quinhentos euros) + IVA. ...................................................................................................................  

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

PONTO 6 – PROCESSO DE OBRAS N.º 1152G/07 DE CARLOS DA SILVA DIAS, REFERENTE A 

LOTEAMENTO SITO EM QUINTA DO LUÍS, FREGUESIA DE TROVISCAL – REDUÇÃO DA CAUÇÃO. ...  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Vereador Carlos Ferreira a fim de expor o assunto, 

o Presidente da Câmara e o Vereador Jorge Mendonça. ...................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a redução da caução 

referente ao Alvará n.º 4/2008, para o montante de 3.298,99 € (três mil duzentos e noventa e oito 

euros e noventa e nove cêntimos). .....................................................................................................  

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

PONTO 7 – RATIFICAÇÃO DO PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO E A UNIÃO FILARMÓNICA DO TROVISCAL, COM VISTA À ATRIBUIÇÃO DE UMA 

COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA, NO MONTANTE TOTAL DE 40.000,00 €. .....................................  

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 Protocolo celebrado 

entre o Município de Oliveira do Bairro e a União Filarmónica do Troviscal, relativa à atribuição de 

uma Comparticipação Financeira no montante total de 40.000,00 € (quarenta mil euros). ...............  
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 .........................................................................................................................................................  

PONTO 8 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 71/2011 APRESENTADA PELA UNIDADE DE EDUCAÇÃO 

– PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS A NOVOS FITADOS – RAFAELA CARDOSO GOMES 

COELHO, MARGARIDA PINHEIRO GAIO SEABRA RATO E DIOGO FILIPE PEREIRA DUARTE, NO 

MONTANTE DE 100,00 € CADA – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA 

DATADO DE 31 DE MARÇO DE 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 31 de Março de 2011, em que autorizou a atribuição do montante de 

100,00 € (cem euros), a cada um dos novos Fitados do Concelho, Rafaela Cardoso Gomes Coelho, 

Margarida Pinheiro Gaio Seabra Rato e Diogo Filipe Pereira Duarte, nos termos da 

Informação/Proposta n.º 71/2011, da Unidade de Educação de 28 de Março de 2011. .....................  

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

PONTO 9 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE EDUCAÇÃO – CONTRATAÇÃO PARA 

ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR – PROFESSOR/A DE EXPRESSÕES MUSICAIS – 

RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DATADO DE 07/04/2011. ....................  

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 07 de Abril de 2011, em que autorizou a Contratação de um Professor de 

Expressões Musicais para as Actividades de Enriquecimento Curricular. .............................................  

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

A D I T A M E N T O 

 

PONTO 1 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE SERVIÇOS URBANOS – PROTOCOLO A 

CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO E O MUNICÍPIO DE ÍLHAVO, COM VISTA 

À RECOLHA E ENTREGA DE CÃES E GATOS VIVOS ABANDONADOS NA ÁREA GEOGRÁFICA DO 

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO. ...............................................................................................  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Vereador Carlos Ferreira a fim de introduzir o 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a Minuta de Protocolo, 
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que aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os efeitos legais, a celebrar entre o 

Município de Oliveira do Bairro e o Município de Ílhavo, com vista à recolha e entrega de cães e 

gatos vivos, abandonados na área geográfica do Município de Oliveira do Bairro. .............................  

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

PONTO 2 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA – ABERTURA DE 

PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM ASSISTENTE TÉCNICO. .....................  

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

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

procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público por 

tempo indeterminado, para preenchimento de um posto de trabalho de Assistente Técnico, da 

Carreira de Assistente Técnico, previsto e não ocupado no mapa de pessoal de 2011, nos termos 

da Informação do Presidente da Câmara, datada de 13 de Abril de 2011. ........................................  

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

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

AVEIRO, COM VISTA À “CELEBRAÇÃO DIOCESANA DO DIA MUNDIAL DA JUVENTUDE NO 

ARCIPRESTADO DE OLIVEIRA DO BAIRRO”. ......................................................................................  

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, ao abrigo do disposto na alínea a) 

do n.º 4 do art.º 64.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, suportar os custos relativos ao som necessário para as cerimónias e 

actividades integradas na comemoração do “Dia Mundial da Juventude”, no valor previsível de 

750,00 € (setecentos e cinquenta euros). ..........................................................................................  

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

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria referente ao dia 13 

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

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS:  ............................................................... 967.711 Euros e 02 Cêntimos 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS:  ...................................................... 895.649 Euros e 56 Cêntimos 

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES:  ....................................................... 1.863.360 Euros e 58 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 
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presente Acta. ...................................................................................................................................  

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

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

quinze horas e cinquenta 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 

 

 

_______________________________________ 

JOAQUIM MANUEL SANTOS ALVES DE JESUS 

 

 

_______________________________ 

AMÍLCAR ANTÓNIO EUSÉBIO MOTA 

 

 

________________________________ 

CARLOS MANUEL FERREIRA FERREIRA 

 

 

_________________________________ 

JORGE DIOGO CARDOSO MENDONÇA 

 

 

____________________ 

JORGE FERREIRA PATO 

 

 

__________________________ 

HENRIQUE SANTIAGO TOMÁS 

 

 

_____________________________ 

JOSÉ MIGUEL CARDOSO DUARTE 


