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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO, REALIZADA NO DIA 27 DE 

OUTUBRO DE 2011.  .....................................  

 

Aos vinte e sete dias do mês de Outubro 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, Laura Sofia Aires Ferreira Pires, Carlos Manuel Ferreira Ferreira, Jorge Diogo Cardoso 

Mendonça e Lília Ana da Cruz Oliveira Martins Águas, 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 o Vereador Henrique Santiago Tomás, tendo o mesmo 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, Manuel Ferreira Borras. .............................................................  

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

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

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 

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

 .........................................................................................................................................................  
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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 o Vereadores Laura Pires, 

Jorge Mendonça e Manuel Borras. .....................................................................................................  

O Vereador Manuel Borras, referiu ser do seu conhecimento existirem três forças políticas 

organizadas no Concelho, que possuem órgãos eleitos internamente, tendo-se apercebido, 

enquanto Presidente da Comissão Política Concelhia do PS, que a Autarquia não tem dado a devida 

importância a esses mesmos órgãos, nomeadamente em relação a convites formulados para 

estarem presentes em alguns eventos promovidos pela Câmara Municipal e muito embora a 

legislação não obrigue a endereçar tais convites, seria aconselhável que se passasse a endereçar os 

mesmos às Comissões Políticas Concelhias. ......................................................................................  

Referiu não ser dada a devida importância aos Presidentes de Assembleia, quer Municipal, quer de 

Freguesia e que poderá criar algum mal estar entre os diferentes intervenientes. .............................  

A nível de segurança na Zona Industrial de Oiã, revelou haver uma grande preocupação, 

nomeadamente por parte dos industriais, devendo ser dados passos no sentido de se dar 

conhecimento do que a Câmara Municipal tem feito e está a fazer nesta área. ................................  

Relativamente às condições de acesso à Escola Básica Integrada de Oiã, referiu que com as últimas 

chuvas, o acesso à Escola encontra-se dificultado, o que, associado à deficiente iluminação, poderá 

trazer problemas de segurança. ........................................................................................................  

Recordou ter apresentado em Outubro de 2010, uma sugestão para elaboração de um estudo 

económico que permitisse a instalação de painéis solares térmicos na piscina e que permitiria uma 

redução da despesa com a energia, contudo essa mesma sugestão não foi tida em consideração, 

reiterando esse mesmo desejo, de ser elaborado um estudo destinado à instalação de centrais foto 

voltaicas em alguns pontos do Concelho, como seja no “Espaço Inovação” e junto aos Paços do 

Concelho e que poderiam ter algum retorno futuro se a energia produzida fosse injectada na rede 

eléctrica. ...........................................................................................................................................  

Tendo lido que a Autarquia iria reduzir em 25% as despesas com a iluminação de Natal, sugeriu 

que não fosse de todo colocada qualquer iluminação de Natal e que, em vez disso, se procedesse à 

reparação ou reforço de iluminação pública em algumas das artérias do Concelho. .........................  

A Vereadora Laura Pires informou ter decorrido o “65 em Festa” e as “Matinés Dançantes”, 

iniciativa esta, que já entrou na vida dos mais idosos. .......................................................................  

Deu a conhecer que os TOB têm tido uma adesão de cerca de 2.000 utentes por mês. ....................  

Informou que decorre presentemente a iniciativa “Leitura em Voz Alta”. .........................................  

Mais informou, que o Projecto Champimóvel estará presente na primeira semana de Novembro no 

“Espaço Inovação”, e onde a população do Concelho poderá marcar a sua visita durante o fim de 
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semana de 5 e 6 de Novembro. ........................................................................................................  

Mais disse estar a decorrer o período de apresentação de candidaturas destinadas à atribuição de 

“Bolsas de Estudo”. ..........................................................................................................................  

O Vereador Jorge Mendonça, recordou que além dos Partidos representados na Assembleia 

Municipal, também o Partido Comunista tem os seus órgãos eleitos e também deverá ser 

abrangido pela sugestão do Vereador Manuel Borras. ......................................................................  

Em relação à questão do Orçamento de Estado, questionou se perante o mesmo, poderá estar em 

risco a construção de alguma obra no concelho, nomeadamente aquelas que são da competência 

da Administração Central, como seja o Palácio da Justiça e o Centro de Saúde. ...............................  

Ainda em relação à reorganização dos Municípios, questionou se haverá alguma redução de chefias 

na Autarquia de Oliveira do Bairro e dos Vereadores a Tempo Inteiro. ..............................................  

No que respeita ao novo Armazém Municipal e dado que ainda não se encontra construído, 

questionou se o Contrato celebrado com a empresa adquirente do terreno ainda se encontra 

válido, uma vez que a escritura pública ainda não foi realizada e poderá trazer consequências para 

a Autarquia. ......................................................................................................................................  

Recordou que a Câmara Municipal autorizou o aluguer da motoniveladora por um determinado 

período a uma empresa, tendo-se constatado que a mesma ainda se encontra a ser utilizada por 

essa mesma empresa e para mais, sendo a viatura conduzida por um elemento que não é 

funcionário do Município. .................................................................................................................  

Referiu ter sido dado uma notícia no Jornal da Bairrada, que em Anadia tinha sido aberto Concurso 

para alargamento da rede de saneamento básico do Concelho, o que considerou estranho uma vez 

que uma das justificações para a adesão à AdRA, era que este tipo de investimentos somente 

poderia ser realizado através de Associações de Municípios. .............................................................  

Informou terem duas das suas faltas a este Órgão, sido consideradas como injustificadas, referindo 

que não irá proceder à justificação das mesmas. ...............................................................................  

O Presidente da Câmara informou que em relação à questão da motoniveladora, a solicitação tinha 

sido efectuada de uma forma pontual e mais tarde, foi novamente objecto de nova solicitação, 

tendo a Câmara Municipal procedido de igual forma e de acordo com a deliberação da Reunião de 

Câmara. ............................................................................................................................................  

Em relação às obras, informou não ter conhecimento de qualquer anulação ou adiamento de 

obras, sendo que em relação à construção do Palácio da Justiça recebeu uma informação de que o 

procedimento concursal irá seguir os seus trâmites após a existência de uma decisão do Tribunal 

nesse sentido. ...................................................................................................................................  

No que respeita à redução de cargos de chefia, recordou que o Executivo Municipal tem procedido 
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a essa mesma redução, sendo que, no início do Mandato anterior a Autarquia possuía três 

Directores de Departamento, que presentemente já não existem, pelo que a Câmara Municipal está 

atenta a essa situação e actuará conforme a legislação. ....................................................................  

Informou que se irá proceder ao pagamento da segunda tranche dos subsídios no final da presente 

Reunião. ...........................................................................................................................................  

No que respeita à redução de consumo de energia eléctrica, solicitou que o Vereador consultasse 

os dossiers relativamente a esta matéria, uma vez que tem havido uma redução deste tipo de 

despesas. ..........................................................................................................................................  

Em relação à iluminação de Natal, recordou que a Câmara Municipal decidiu reduzir o montante da 

despesa na ordem dos 20% e será assim que irá ser efectuado no presente ano. .............................  

Mais disse desconhecer os critérios utilizados pelo Vereador Manuel Borras, para realizar o estudo e 

avançar com os valores, mas está aberto a receber o mesmo para discutir o assunto........................  

Recordou não ter sido o actual Executivo Municipal a aprovar o Projecto e construção da Escola 

Básica Integrada de Oiã.....................................................................................................................  

No que respeita à segurança, informou ter havido reuniões com a ACIB, com as Forças de 

Segurança e com Guardas-Nocturnos, tendo-se constatado na última reunião que a maior parte 

dos empresários não comparticipam a actividade de guarda-nocturno. ............................................  

Mais disse que a Câmara Municipal a fim de promover mais segurança no Concelho, propôs numa 

das últimas reuniões com a ACIB, que esta considerasse introduzir na quota dos associados, um 

montante para comparticipar nos pagamentos aos guardas-nocturnos, estando a Câmara 

Municipal disponível para dar uma pequena comparticipação. .........................................................  

Informou que os convites são endereçados de acordo com os nomes constantes da base de dados 

de Protocolo da Autarquia, sendo que, provavelmente não constarão os nomes dos Presidentes das 

Comissões Políticas, não aceitando que seja mencionado haver falta de respeito pelos Presidentes 

de Assembleias, quer Municipal quer de Freguesia. ..........................................................................  

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

PONTO 2 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS 

HUMANOS – CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO. ..................................................................  

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal, considerando o relevante interesse e carência de recursos 

demonstrado na Informação da Unidade de Educação, datada de 13 de Setembro de 2011, 

deliberou por unanimidade, aprovar e autorizar o recrutamento excepcional de um Assistente 

Operacional, na modalidade de Contrato de Trabalho em Funções Públicas, por Tempo 

Determinável, com recurso a Reserva de Recrutamento, ....................................................................  
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 ..........................................................................................................................................................  

PONTO 3 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE OBRAS MUNICIPAIS – TRABALHOS A 

MAIS A PREÇOS CONTRATUAIS E A PREÇOS ACORDADOS NA EMPREITADA DE “REABILITAÇÃO 

DA RUA DO DEPÓSITO DA ÁGUA EM BUSTOS”. ...............................................................................  

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 os Trabalhos a Mais a 

Preços Contratuais e a Preços Acordados na Empreitada de “Reabilitação da Rua do Depósito da 

Água em Bustos” adjudicada à firma Vítor Almeida & Filhos, S.A., no montante de 4.009,16 € 

(quatro mil nove euros e dezasseis cêntimos) e 8.642,40 € (oito mil seiscentos e quarenta e dois 

euros e quarenta cêntimos), respectivamente, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. .....................  

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

PONTO 4 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO GABINETE DE APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES – ATRIBUIÇÃO 

DE APOIO FINANCEIRO À APOFORNO – ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA PÓVOA DO FORNO PARA 

REQUALIFICAÇÃO DA SEDE SOCIAL (ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA), NO MONTANTE DE 7.500,00 €.  

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

e os Vereadores Jorge Mendonça e Manuel Borras. ............................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por maioria com a abstenção dos Vereadores Jorge 

Mendonça e Lília Águas, 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 

APOFORNO – Associação dos Amigos da Póvoa do Forno, com vista à atribuição de uma 

comparticipação financeira no montante de 7.500,00 € (sete mil e quinhentos euros), para apoio às 

obras de requalificação da sede social (antiga Escola Primária), mediante a apresentação de Autos 

de Medição devidamente informados com a menção “Sem Inconveniente Técnico” pelos Serviços 

do Departamento de Obras da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro. ............................................  

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

PONTO 5 – OFÍCIO DO JORNAL DA BAIRRADA, A SOLICITAR A DISPONIBILIZAÇÃO DO SALÃO 

NOBRE DA CÂMARA MUNICIPAL NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2011 PARA EFEITOS DE 

ATRIBUIÇÃO DOS “PRÉMIOS ESCOLARES JORNAL DA BAIRRADA 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 autorizar a cedência gratuita do 

Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho ao Jornal da Bairrada no dia 28 de Outubro, com 

vista à realização da edição “Prémios Escolares Jornal da Bairrada 2011”. .........................................  

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

PONTO 6 – PROCESSO DE OBRAS N.º 494G/02 DE JOÃO MAIA ALEXANDRINO – RECEPÇÃO 
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PROVISÓRIA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO, OBRA SITA NA FREGUESIA DE OIÃ. .............................  

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

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

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

Mendonça, receber provisoriamente as obras de urbanização referentes ao Alvará de Loteamento 

n.º 16/03, nos exactos termos proposto na Informação Técnica de 18 de Outubro de 2011. .............  

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

PONTO 7 – PROCESSO DE OBRAS N.º 1746G/04 DE MANUEL LOURENÇO DE CARVALHO E 

MANUEL MANDATO LOMBA – RECEPÇÃO DEFINITIVA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO, OBRA SITA 

NA FREGUESIA DA PALHAÇA. ............................................................................................................  

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 12/10/2011, a Câmara Municipal deliberou 

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

Loteamento n.º 11/05 e libertar a Garantia Bancária no montante de 8.531,11 € (oito mil 

quinhentos e trinta e um euros e onze cêntimos). ..............................................................................  

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

 

A D I T A M E N T O 

 

PONTO 1 – DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA – AJUSTE DIRECTO PARA “ALTERAÇÃO AO 

PROJECTO DE ARQUITECTURA DA FEIRA DA PALHAÇA” – DECISÃO FUNDAMENTADA NOS 

TERMOS E PARA OS EFEITOS DO N.º 3 DO ART.º 292.º DO CCP, PELO MONTANTE DE 12.500,00 € 

+ IVA. ...............................................................................................................................................  

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 autorizar a Adjudicação por Ajuste 

Directo para “Alteração ao Projecto de Arquitectura da Feira da Palhaça” à firma Veiga Camelo, 

Arquitectura, Lda., nos termos constantes do Despacho do Presidente da Câmara datado de 25 de 

Outubro de 2011, pelo montante de 12.500,00 € (doze mil e quinhentos euros) acrescidos de IVA 

à taxa legal em vigor. ........................................................................................................................  

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

PONTO 2 – PROCESSO DE OBRAS N.º 171L/97 DE TECNOIÃ, CONSTRUÇÕES, LDA – REDUÇÃO DE 

CAUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO, OBRA SITA NA LIMEIRA, FREGUESIA DO TROVISCAL. ......  
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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 12/10/2011, a Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade, libertar a Garantia Bancária até ao montante de 71.591,54 € (setenta e um mil 

quinhentos e noventa e um euros e cinquenta e quatro cêntimos). ...................................................  

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

PONTO 3 – E-MAIL DA ACIB – ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DA BAIRRADA, A 

SOLICITAR A DISPONIBILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DO “ESPAÇO INOVAÇÃO” NO DIA 10 E 24 DE 

NOVEMBRO DE 2011 PARA EFEITOS DE REALIZAÇÃO DE DOIS SEMINÁRIOS. ..................................  

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 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, autorizar a cedência gratuita do 

Auditório do “Espaço Inovação” à ACIB – Associação Comercial e Industrial da Bairrada, nos dias 

10 e 24 de Novembro de 2011, para efeitos de realização de dois seminários. ..................................  

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

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

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria referente ao dia 26 

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

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS:  ............................................................ 2.642.015 Euros e 22 Cêntimos 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS:  ...................................................... 952.667 Euros e 07 Cêntimos 

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES:  ....................................................... 3.594.682 Euros e 29 Cêntimos 

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

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

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

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

FERNANDO HENRIQUES, residente na Freguesia de Oliveira do Bairro, informou que na Rua dos 

Louros existe um pinheiro tombado para a estrada há já bastante tempo e que poderá vir a 

provocar alguma situação menos agradável, sugerindo que a Câmara Municipal actue, muito 

embora o mesmo se encontre em propriedade privada, o mesmo se passando com um sobreiro 

existente no caminho que dá acesso à Rua do Bairro Novo. ...............................................................  

MANUEL MARTINS, Presidente da Junta de Freguesia da Palhaça, felicitou a Câmara Municipal pela 

organização do evento “65 em Festa”, referindo ter igualmente ficado agradado com o evento de 
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atribuição dos Prémios da “Gala de Desporto” promovido pelo Jornal da Bairrada em parceria com 

a Câmara Municipal. ..........................................................................................................................  

Revelou a sua satisfação por finalmente verificar que foi desbloqueado o problema relacionado com 

a construção da Feira da Palhaça. ......................................................................................................  

CARLOS SANTOS, residente na Freguesia do Troviscal, recordou que a Escola Primária da Póvoa do 

Forno encontrava-se em muito más condições, dado não ter sofrido qualquer beneficiação por 

parte do Executivo Municipal, pelo que, a Associação em causa efectuou um grande investimento 

na sua recuperação e que não é comparável à atribuição de subsídios atribuídos a outras 

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

PRESIDENTE DA CÂMARA, recordou que o público não poderá tecer comentários, aplaudir ou 

comentar os pontos constantes da Ordem de Trabalhos. ...................................................................  

Informou que irá tomar diligências no sentido de solucionar a questão do pinheiro e do sobreiro, de 

modo a precaver qualquer situação desagradável. .............................................................................  

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

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

APROVAÇÃO DA ACTA: A Câmara Municipal deliberou por maioria com a abstenção 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 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 

 

 

_______________________________________ 

JOAQUIM MANUEL SANTOS ALVES DE JESUS 
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_______________________________ 

LAURA SOFIA AIRES FERREIRA PIRES 

 

 

________________________________ 

CARLOS MANUEL FERREIRA FERREIRA 

 

 

________________________________ 

JORGE DIOGO CARDOSO MENDONÇA 

 

 

_________________________________________ 

LÍLIA ANA DA CRUZ OLIVEIRA MARTINS ÁGUAS 

 

 

________________________ 

MANUEL FERREIRA BORRAS 

 

 

____________________________ 

 

JOSÉ MIGUEL CARDOSO DUARTE 

 

 


