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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO, REALIZADA NO DIA 26 DE MAIO DE 

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

 

Aos vinte e seis dias do mês de Maio 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, Lilia Ana da Cruz 

Oliveira Martins Águas 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 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. ........................................................  

Não esteve presente no início da Reunião a Vereadora Lília Águas, tendo a mesma participado nos 

Trabalhos no decorrer da mesma. .......................................................................................................  

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

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 maioria com o voto contra do Vereador Jorge 

Mendonça, reconhecer a urgência na introdução dos pontos do aditamento na Ordem de 
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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 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 Jorge 

Mendonça e Henrique Tomás: ...........................................................................................................  

O Presidente da Câmara informou ter sido assinado o contrato – programa com a ARS, que implica 

comparticipar o Centro de Saúde de Oliveira do Bairro em 660.000,00 € (seiscentos e sessenta mil 

euros). Disse que as obras a levar a efeito na Biblioteca Municipal seriam em princípio adjudicados à 

empresa que procedeu à construção do imóvel. .......................................................................................  

Informou ainda os presentes que em relação à construção do Pólo Escolar de Bustos, os trabalhos 

foram retomados em 16 de Maio de 2011, encontrando-se a ser executados trabalhos relativos à 

estabilidade e decorrentes da reformulação do projecto de estabilidade. ...........................................  

O Vereador Jorge Mendonça, em relação às obras da Biblioteca, relembrou a sala das crianças, que 

se encontra em estado degradado e que convém não esquecer nas obras que vão ser levadas a 

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

Questionou se foi levada a efeito a hasta pública de venda de terrenos na Zona Industrial da 

Palhaça. ............................................................................................................................................  

Em relação ao Processo Disciplinar, questionou sobre o ponto de situação do mesmo. ....................  

No que diz respeito ao lugar de Perrães, informou ter sido abordado, reportando-se à falta de 

limpeza das ruas, nomeadamente do Largo de Perrães, alertando ainda que as valetas também se 

encontram por limpar, embora esta questão seja da competência da Junta de Freguesia de Oiã. .....  

Em relação ao documento do acordo com a “troika” relevou alguns aspectos, nomeadamente a 

nível do sector da educação, questionando como é que as directrizes ali estabelecidas se irão 

compatibilizar com a construção dos novos Pólos Escolares. .............................................................  

Em relação à reorganização e à reestruturação da Administração Local e dado estar prevista a 

redução do número de Municípios, gostaria de saber a opinião do Presidente da Câmara em 

relação a este tema. ..........................................................................................................................  

No que respeita às Marchas Populares, e tendo tido conhecimento que apenas três marchas adultas 

irão participar, certamente que a participação da população não será muito grande, pelo que 
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questionou o que se passou. .............................................................................................................  

Em relação ao programa da FIACOBA, e tendo tido a oportunidade de conhecer o mesmo, referiu 

que pensava que a filosofia do programa fosse outro. ......................................................................  

No que respeita ao Concurso de fotografia, relembrou que o Regulamento do mesmo nunca foi 

presente ao Executivo Municipal. ......................................................................................................  

Informou ter estado presente num jantar com a Tertúlia Bairradina, tendo ficado admirado com a 

dimensão da referida Associação e o dinamismo da mesma, sendo que a actividade daquele Grupo 

nunca teve o apoio da Autarquia, (embora é certo nunca o tenha pedido) o que é de relevar. .........  

No que respeita ao Futebol, registou o facto do Águas Boas ter subido de divisão, sendo que o 

mesmo poderá igualmente acontecer com o Oliveira do Bairro Sport Clube. ....................................  

Salientou que o jogador João Tomás fez mais pelo Concelho de Oliveira do Bairro com a entrevista 

dada ao Jornal “A Bola”, do que este e os anteriores Executivos Municipais, pelo que aproveitou 

para apresentar um Voto de Congratulação ao referido jogador a ser subscrito e aprovado pela 

Câmara Municipal. ............................................................................................................................  

O Vereador Henrique Tomás congratulou o Executivo Municipal pelo cartaz da FIACOBA, 

nomeadamente com a projecção dada aos artistas que ali irão actuar. .............................................  

Em relação ao saneamento de Bustos e dado que o mesmo se encontra concluído, questionou 

quando é que está previsto o alcatroamento das ruas nos locais onde o mesmo foi implantado. .....  

Referiu que se prevê a instalação de uma sub-estação da EDP e desconhecendo como foi 

desencadeado o processo, salientou que a população está preocupada, dado que aquele 

equipamento de alta-tensão transmite algumas radiações e irá ser instalada num local urbano, 

questionando qual o tipo de intervenção da Autarquia em relação a este aspecto. ...........................  

O Presidente da Câmara agradeceu a opinião manifestada relativamente ao cartaz da FIACOBA, a 

qual contrasta com a opinião do Vereador Jorge Mendonça. ............................................................  

Referiu que é obrigação da empresa que faz o saneamento deixar o piso melhorado tendo a 

Autarquia já feito alguma pressão junto da ADRA para que tal fosse efectuado o mais rapidamente 

possível. ............................................................................................................................................  

Em relação à sub-estação da EDP referiu não ter conhecimento da situação, salientando no entanto 

que a legislação prevê este tipo de situações e caso a Autarquia seja chamada a pronunciar-se será 

o dossier devidamente analisado.......................................................................................................  

Referiu que as obras na Biblioteca serão levadas a efeito porque a  Câmara Municipal não costuma 

esquecer-se. ......................................................................................................................................  



 

 
 
 

   

         4|12

 

A hasta pública foi levada a efeito, tendo sido adjudicada provisoriamente à empresa Centrauto, 

sendo a escritura assinada na próxima segunda-feira. .......................................................................  

Acerca do processo disciplinar, a breve trecho será presente a Reunião de Câmara. .........................  

Em relação a Perrães referiu que estando presente o Presidente da Junta de Freguesia, o mesmo 

deve ter tirado nota da intervenção. .................................................................................................  

Acerca das Marchas Populares e ao Programa da “troika” e tendo as informações sido transmitidas 

pelo jornal, referiu não ser comentador de notícias de jornal. ...........................................................  

Referiu desconhecer que a Tertúlia Bairradina se encontra registada como Associação, mas se assim 

for, poderá ter os subsídios por parte da Autarquia. Apoiamos sempre desde que cumpridos os 

necessários pressupostos legais.. .......................................................................................................  

Considerou extremamente importante quando alguém do Concelho leva o nome de Oliveira do 

Bairro longe, o evidencia e o reconhece, como é o caso do jogador João Tomás. .............................  

Aproveitou para convidar os presentes para se deslocarem aos eventos “Viva as Associações” e 

“Festa da Criança”, que se irão realizar no primeiro fim de semana de Junho. .................................  

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

PONTO 2 – OFÍCIO DA JUNTA DE FREGUESIA DA MAMARROSA – PEDIDO DE SUBSÍDIO PARA 

COMPRA DE TERRENO JUNTO AO PARQUE DO RIO NOVO. ..............................................................  

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 atribuir um subsídio no montante 

de 8.300,00 € (oito mil e trezentos euros) à Junta de Freguesia da Mamarrosa, com vista à 

comparticipação na aquisição de um terreno junto ao Parque do Rio Novo e aprovar a Minuta de 

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

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

PONTO 3 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO COORDENADOR DO GABINETE DE APOIO ÀS 

ASSOCIAÇÕES – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS CAMADAS JOVENS. ................................................  

Não tomaram parte na discussão e votação do presente assunto, os Vereadores e Presidente da 

Câmara que se declararam impedidos nos termos e ao abrigo do n.º 4 do art.º 24.º do Código do 

Procedimento Administrativo declaração de impedimento aquelas que foram aceites pelo 

Presidente da Câmara, sendo que a declaração de impedimento deste foi aceite por unanimidade 

pela Câmara Municipal ....................................................................................................................  

Por esse facto, relativamente à atribuição do subsídio ao Oliveira do Bairro Sport Clube, não 
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participaram na discussão e votação os Vereadores Carlos Ferreira e Henrique Tomás; ......................  

Em relação à atribuição do subsídio ao Grupo Desportivo de Águas Boas, não participou na 

discussão e votação o Presidente da Câmara; ..................................................................................  

Em relação à atribuição do subsídio ao Frei Gil, não participou na discussão e votação o Presidente 

da Câmara; ......................................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por maioria, com o voto contra do Vereador Jorge 

Mendonça atribuir os subsídios às camadas jovens a cada uma das Associações do Concelho e no 

montante constante da Informação do Coordenador do Gabinete de Apoio às Associações, datada 

de 23 de Maio de 2011; ....................................................................................................................  

Pelo Vereador Jorge Mendonça foi apresentada uma declaração de voto, a qual fica apensa à Acta, 

dela fazendo parte integrante ............................................................................................................  

PONTO 4 – OFÍCIO DA OIACELERA – ASSOCIAÇÃO DE DESPORTOS MOTORIZADOS – PEDIDO DE 

SUBSÍDIO COM VISTA À REALIZAÇÃO DE OBRAS NO EDIFÍCIO SEDE (ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA 

DE OIÃ). .............................................................................................................................................  

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 maioria, com o voto conta do Vereador Jorge 

Mendonça, autorizar a realização das obras em causa e atribuir um subsídio no montante de 

5.000,00 € (cinco mil euros) à Oiãcelera – Associação de Desportos Motorizados, com vista à 

comparticipação na realização de obras no edifício sede (antiga Escola Primária de Oiã) a entregar 

mediante comprovativo de despesa ...................................................................................................  

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

PONTO 5 – OFÍCIO DO CÍRCULO DE CULTURA MUSICAL DA BAIRRADA – PEDIDO DE SUBSÍDIO 

COM VISTA À REALIZAÇÃO DE OBRAS NO EDIFÍCIO SEDE (ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE 

OLIVEIRA DO BAIRRO). ......................................................................................................................  

Neste momento, entrou na Sala de Reuniões, a Vereadora Lília Águas, tendo por conseguinte 

participado na discussão e votação dos pontos seguintes da presente Ordem de Trabalhos. .............  

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

e os Vereadores Jorge Mendonça, Carlos Ferreira e Lília Águas. ..........................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por maioria, com o voto contra do Vereador Jorge 

Mendonça e a abstenção da Vereadora Lília Águas, autorizar a realização das obras em causa e 

atribuir um subsídio no montante de 7.500,00 € (sete mil e quinhentos euros) ao Círculo de 
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Cultura Musical da Bairrada, com vista à comparticipação na realização de obras no edifício sede 

(antiga Escola Primária de Oliveira do Bairro) a entregar mediante comprovativo de despesa. ............  

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

PONTO 6 – INFORMAÇÃO N.º 21 PRESTADA PELA UNIDADE DE BIBLIOTECAS E MUSEUS – 

CONTRATAÇÃO DE COLABORADOR. .................................................................................................  

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar o recrutamento para 

constituição jurídica de emprego público a termo resolutivo incerto, para preenchimento de um 

posto de trabalho de Assistente Operacional, da Carreira de Assistente Operacional, previsto no 

mapa de pessoal de 2011, com recurso a reserva de recrutamento a constituir no âmbito do 

procedimento concursal 2/2011, que permitiu a admissão de candidatos com relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado ou determinável e sem relação jurídica de emprego 

público previamente constituída, por razões de celeridade, eficácia e aproveitando actos e 

racionalização de recursos, nomeadamente financeiros. ....................................................................  

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

PONTO 7 – PROCESSO DE OBRAS N.º 599G/00 DE MARIA CRISTINA DOMINGUES LOURO NUNES E 

OUTROS – RECEPÇÃO DEFINITIVA DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - OBRA SITA NAS AGRAS DE 

BAIXO, FREGUESIA DE OIÃ. ..............................................................................................................  

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

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

DELIBERAÇÃO: Face ao exarado no Auto de Vistoria de 19/05/2011, a Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade, receber definitivamente as obras de urbanização referentes ao Alvará de 

Loteamento n.º 11/01 e libertar a Garantia Bancária no montante de 1.644,04 € (mil seiscentos e 

quarenta e quatro euros e quatro cêntimos). .....................................................................................  

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

PONTO 8 – E-MAIL DO OLIVEIRA DO BAIRRO SPORT CLUBE, A SOLICITAR A DISPONIBILIZAÇÃO DO 

AUDITÓRIO DO “ESPAÇO INOVAÇÃO” NO DIA 02 DE JUNHO DE 2011 PARA EFEITOS DE 

APRESENTAÇÃO DO “8.º TORNEIO CIDADE DE OLIVEIRA DO BAIRRO”. ..........................................  

Não tomaram parte na discussão e votação do presente assunto, s Vereadores Carlos Ferreira e 

Henrique Tomás, que se declararam impedidos nos termos e ao abrigo do n.º 4 do art.º 24.º do 

Código do Procedimento Administrativo declaração de impedimento aquelas que foram aceites 
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pelo Presidente da Câmara, sendo que a declaração de impedimento deste foi aceite por 

unanimidade pela Câmara Municipal ...............................................................................................  

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 

Auditório do “Espaço Inovação” ao Oliveira do Bairro Sport Clube, no dia 02 de Junho de 2011, 

para efeitos de apresentação do “8.º Torneio Cidade de Oliveira do Bairro”. ....................................  

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

PONTO 9 – E-MAIL DA ACIB – ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DA BAIRRADA, A 

SOLICITAR A DISPONIBILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DO “ESPAÇO INOVAÇÃO” NO DIA 15 DE JUNHO 

DE 2011 PARA EFEITOS DE REALIZAÇÃO DE UM SEMINÁRIO SOBRE REDES SOCIAIS. .....................  

Por se declarar impedida, a Vereadora Lília Águas, 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 pelo Presidente 

da Câmara. ......................................................................................................................................  

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 

Auditório do “Espaço Inovação” à ACIB – Associação Comercial e Industrial da Bairrada, no dia 15 

de Junho de 2011, para efeitos de realização de um Seminário sobre Redes Sociais. .........................  

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

 

A D I T A M E N T O 

 

PONTO 1 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA APRESENTADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA – ABERTURA 

DE CONCURSO PÚBLICO PARA CESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO RESTAURANTE DO “ESPAÇO 

INOVAÇÃO” EM VILA VERDE, FREGUESIA DE OLIVEIRA DO BAIRRO, NO RAMO DE RESTAURAÇÃO 

E BEBIDAS. ........................................................................................................................................  

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

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

1.º - Proceder à Abertura de Concurso Público para a Cessão de Exploração do Restaurante do 

”Espaço Inovação”, em Vila Verde, Oliveira do Bairro, no ramo de restauração e bebidas pelo prazo 
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de 3 (três) anos, renováveis por iguais e sucessivos períodos, podendo o contrato ser rescindido 

unilateral e livremente pela cessionária para o termo de cada período de 12 (doze) meses, desde 

que dessa intenção notifique por carta registada a Câmara Municipal (entidade cedente) com aviso 

prévio de rescisão de 3 (três) meses. ..................................................................................................  

2.º - Aprovar o Edital, o Programa de Concurso e o Caderno de Encargos, os quais se dão aqui por 

integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais. ...................................................................  

3.º - Que o júri do Concurso seja constituído por: ..............................................................................  

Presidente – Dr. Fernão Queiroz, Técnico Superior; ............................................................................  

Vogais efectivos - Dr.ª Andreia Pereira, Chefe de Unidade de 2.º Grau e Dr.ª Joana Vidal, Técnica 

Superior; ............................................................................................................................................  

Vogais suplentes – Dr.ª Sandra Almeida, Chefe de Unidade de 2.º Grau e Eng.º Paulo Araújo, Chefe 

de Unidade de 2.º Grau; ....................................................................................................................  

Secretário - Lucília Azevedo, Assistente Técnico, ou, na sua ausência, Dr.ª Helena Alexandrino, 

Técnica Superior. ...............................................................................................................................  

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

PONTO 2 - PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO E A JUNTA DE 

FREGUESIA DE OIÃ PARA AQUISIÇÃO DE TERRENO COM VISTA AO ALARGAMENTO DO 

CEMITÉRIO DE PERRÃES. ...................................................................................................................  

Por se declarar impedido, o Vereador Jorge Mendonça, 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 pelo 

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

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 a 

celebrar entre o Município de Oliveira do Bairro e a Freguesia de Oiã, a qual se dá aqui por 

integralmente reproduzida para todos os efeitos legais, tendo por objecto uma comparticipação no 

montante de 15.000,00 € (quinze mil euros), destinados à aquisição de terreno com vista ao 

alargamento do Cemitério de Perrães. ...............................................................................................  

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

PONTO 3 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO COORDENADOR DO GABINETE DE APOIO ÀS 

ASSOCIAÇÕES – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO OLIVEIRA DO BAIRRO SPORT CLUBE, PARA 
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ORGANIZAÇÃO DO 8º TORNEIO INFANTIL. .......................................................................................  

Não tomaram parte na discussão e votação do presente assunto, os Vereadores que se declararam 

impedidos nos termos e ao abrigo do n.º 4 do art.º 24.º do Código do Procedimento 

Administrativo, declaração de impedimento aquelas que foram aceites pelo Presidente da Câmara. 

Por esse facto, relativamente à atribuição do subsídio ao Oliveira do Bairro Sport Clube, não 

participaram na discussão e votação os Vereadores Carlos Ferreira e Henrique Tomás; ......................  

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, atribuir um subsídio no montante 

de 4.000,00 € (quatro mil euros) ao Oliveira do Bairro Sport Clube com vista à organização do 8º 

Torneio Infantil, nos dias 11 e 12 de Junho. .......................................................................................  

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

PONTO 4 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA – PARECER PRÉVIO COM 

VISTA À CELEBRAÇÃO DE UM CONTRATO DE AVENÇA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NO 

ÂMBITO DO GABINETE TÉCNICO FLORESTAL (GTF). .........................................................................  

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 emitir parecer favorável à 

celebração de um Contrato de Avença para Aquisição de Serviços no âmbito do Gabinete Técnico 

Florestal (GTF), nos termos da Informação do Presidente da Câmara datada de 23 de Maio de 

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

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

PONTO 5 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA – ABERTURA DE 

PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM ASSISTENTE OPERACIONAL 

(PEDREIRO)........................................................................................................................................  

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 Operacional, da 

Carreira de Assistente Operacional, na área de Pedreiro, previsto e não ocupado no mapa de 

pessoal de 2011, nos termos da Informação do Presidente da Câmara, datada de 23 de Maio de 

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



 

 
 
 

   

         10|12

 

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

PONTO 6 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO COORDENADOR DO GABINETE DE APOIO ÀS 

ASSOCIAÇÕES – VOLTA A PORTUGAL EM BICICLETA. .....................................................................  

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por maioria, com o voto contra do vereador Jorge 

Mendonça e abstenção da Vereadora Lília Águas, aprovar a Minuta do Contrato de Patrocínio 

Desportivo, a celebrar com a PAD – Produção de Actividades Desportivas, S.A., cujo objecto se 

materializa na regulação dos termos e condições da prestação de Patrocínio a efectuar pelo 

Município de Oliveira do Bairro às seguintes etapas da prova de ciclismo “Volta a Portugal em 

Bicicleta”, promovida pela PAD, durante o decorrer dos anos de 2011, 2012 e 2013.......................  

Chegada de etapa em 2011, partida de etapa em 2012 e chegada de etapa em 2013, com dia de 

descanso da Volta com artista a acordar e cicloturismo.....................................................................  

A fim de fazer parte integrante da presente Acta, dá-se aqui por integralmente reproduzida a 

Minuta do referido Contrato. ............................................................................................................  

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

PONTO 7 – APROVAÇÃO CONTA FINAL DA EMPREITADA “CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO 1º 

CICLO DO ENSINO BÁSICO E EDUCAÇÃO PRÉ – ESCOLAR DA PALHAÇA. .......................................  

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por maioria, com a abstenção do Vereador Jorge 

Mendonça, aprovar a conta final da empreitada “Construção da Escola do 1º Ciclo do Ensino 

Básico e Educação Pré- Escolar da Palhaça.”  .................................................................................  

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

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria referente ao dia 25 

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

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS:  ............................................................ 3.278.528 Euros e 61 Cêntimos 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS:  ...................................................... 930.537 Euros e 83 Cêntimos 

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES:  ....................................................... 4.209.066 Euros e 44 Cêntimos 

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

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

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO: Intervieram neste ponto da Ordem de Trabalhos 

os seguintes cidadãos: .....................................................................................................................  

DINIS BARTOLOMEU, Presidente da Junta de Freguesia de Oiã, congratulou-se pelo apoio 



 

 
 
 

   

         11|12

 

concedido à Junta de Freguesia de Oiã para aquisição de terreno para ampliação do Cemitério de 

Perrães. Apelou à aplicação de alcatrão em Perrães , na Rua da Etar e endereçou os parabéns à 

Câmara Municipal pelo acompanhamento dedicado às obras de conclusão da nova Junta de 

Freguesia de Oiã. ...............................................................................................................................  

MÁRCIO OLIVEIRA, Presidente da Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro congratulou a Câmara 

pelo apoio dado à Universidade Sénior de Oliveira do Bairro que já se encontra em funcionamento, 

fase experimental. Disse que o Parque da Canhota está arranjado e melhorado e que deve ser 

marcada a inauguração do mesmo, que é merecida. Referiu que devem ser aplicadas papeleiras no 

Largo do Jornal da Bairrada e na Rua Senhor dos Aflitos devem ser aplicadas lombas para redução 

de velocidade. ....................................................................................................................................  

MANUEL REIS, Presidente da Junta de Freguesia da Mamarrosa agradeceu o apoio para aquisição 

do terreno de ampliação do parque do Rio Novo e solicitou esclarecimento sobre o Pólo Escolar da 

Mamarrosa. .......................................................................................................................................  

O Presidente da Câmara informou que vai ver o que pode ser feito na Rua da ETAR, relativamente 

ao Parque da Canhota a seu tempo vai ter em atenção o pedido do Presidente da Junta de Oliveira 

do Bairro. O Pólo Escolar da Mamarrosa é o único que falta adjudicar mas a seu tempo vai avançar. 

Oliveira do Bairro vive momento ímpar de obras em construção. .......................................................  

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

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 

dezasseis horas e cinquenta e nove 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, Paulo Jorge Figueiredo 

Martins, Secretário do Vice-Presidente da Câmara, 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 

 

 

______________________________ 

 

PAULO JORGE FIGUEIREDO MARTINS 

 

 


