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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

OLIVEIRA DO BAIRRO, REALIZADA NO DIA 

06 DE FEVEREIRO DE 2012.  .........................  

 

Aos seis dias do mês de Fevereiro de dois mil e doze, na Freguesia de Mamarrosa, Concelho de 

Oliveira do Bairro, na Sala de Reuniões, sita no edifício do Instituto de Educação e Cidadania, 

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 Henrique Santiago Tomás, a reunião extraordinária 

pública da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, convocada pelo Presidente da Câmara 

Municipal, ao abrigo do disposto no art.º 63.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. .........................................................  

Não esteve presente a Vereadora Lília Ana da Cruz Oliveira Martins Águas, tendo a mesma 

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 substituição Jorge Ferreira Pato. ...........................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

PONTO 1 – PROPOSTA APRESENTADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA – INTEGRAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO NA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO CARVOEIRO VOUGA 

(AMC-VOUGA). ................................................................................................................................  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Presidente da Câmara a fim de introduzir o assunto 
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e os Vereadores Laura Pires, Jorge Mendonça e Henrique Tomás........................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 6 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, deliberou por unanimidade, o seguinte: ...............................................................................  

1.º - Aprovar a integração do Município de Oliveira do Bairro na Associação de Municípios do 

Carvoeiro Vouga (AMC-Vouga); .......................................................................................................  

2.º - Aprovar os estatutos da AMC-Vouga, com as alterações propostas, no âmbito da respetiva 

entrada para a Associação e do processo de expansão do SRC, nomeadamente: .............................  

a) Alteração de 6 Municípios associados para 8 Municípios associados, por admissão dos Municípios 

de Oliveira do Bairro e Vagos; ...........................................................................................................  

b) Questões de repartição do património da AMC-Vouga; ................................................................  

c) Outras eventuais alterações/correções, para melhor adaptar os estatutos às últimas alterações 

legislativas; ........................................................................................................................................  

3.º - Aprovar o aditamento ao contrato de concessão; .....................................................................  

4.º - Solicitar à Assembleia Municipal a competente autorização para a sobredita integração, nos 

termos da alínea a) do n.º 6 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, conjugada com a alínea m) do n.º 2 do art.º 

53.º da referida Lei. ..........................................................................................................................  

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

PONTO 2 - PROPOSTA APRESENTADA PELO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA – AQUISIÇÃO DO 

PRÉDIO RÚSTICO ARTIGO 2.221, COM VISTA À IMPLANTAÇÃO DO PÓLO ESCOLAR DA 

MAMARROSA PELO VALOR DE 93.159,00 €. ....................................................................................  

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

e os Vereadores Jorge Mendonça e Jorge Pato. ..................................................................................  

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

Mendonça e Jorge Pato, aprovar e autorizar a compra do prédio rústico artigo 2.221, sito na 

Freguesia da Mamarrosa, a Carmen Leonor Martins Rodrigues, pelo preço de 93.159,00 € (noventa 

e três mil cento e cinquenta e nove euros). ........................................................................................  

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

PONTO 3 - PROPOSTA APRESENTADA PELO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA – AQUISIÇÃO DE 

PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 6698 M2, QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRÉDIO 

RÚSTICO ARTIGO 2.210, COM VISTA À IMPLANTAÇÃO DO PÓLO ESCOLAR DA MAMARROSA 
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PELO VALOR DE 150.000,00 €. .........................................................................................................  

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 a abstenção dos Vereadores Jorge 

Mendonça e Jorge Pato, aprovar e autorizar a compra de uma parcela de terreno com a área de 

6.698 m2 que faz parte integrante do prédio rústico artigo 2.210, sito na Freguesia da Mamarrosa, 

a Maria Teresa Moreira, viúva e seu filho Luís Alberto Moreira Pires e Pato e mulher, pelo preço de 

150.000,00 € (cento e cinquenta mil euros). .....................................................................................  

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

PONTO 4 – ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO 1º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO E EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA MAMARROSA”. ...................................................  

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

e os Vereadores Laura Pires, Carlos Ferreira, Jorge Mendonça, Jorge Pato e Henrique Tomás. ............  

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

Mendonça e Jorge Pato, o seguinte: ..................................................................................................  

1.º - Aprovar o Relatório Final; ...........................................................................................................  

2.º - Adjudicar a Empreitada “Construção da Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Educação Pré-

Escolar de Mamarrosa” à firma Patrícios, S.A., pelo valor de 2.156.600,00 € (dois milhões cento e 

cinquenta e seis mil e seiscentos euros) acrescido de IVA, à taxa legal em vigor.  ...............................  

3.º - Aprovar a Minuta do Contrato. ..................................................................................................  

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

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

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria referente ao dia 03 

Fevereiro do ano de 2012, o qual acusa os seguintes dados e valores: ..............................................  

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS:  ............................................................ 2.357.762 Euros e 29 Cêntimos 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS:  ...................................................... 968.581 Euros e 40 Cêntimos 

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES:  ....................................................... 3.326.343 Euros e 69 Cêntimos 

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

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

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

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

MANUEL REIS, Presidente da Junta de Freguesia da Mamarrosa, confessou-se agradado por ver 
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aprovado, por fim, a construção do Novo Pólo Escolar da Mamarrosa, nomeadamente pelo facto de 

o mesmo se localizar num lugar centralizado da Freguesia. .............................................................  

Informou ter tido uma reunião com a AdRA, onde foi referido que não tem havido cortes no 

abastecimento de água à Freguesia, contudo a rede de saneamento da Quinta do Gordo ainda não 

se encontra ligada, tendo havido uma ligação ilegal, solicitando o apoio da Câmara Municipal na 

resolução desta situação. .................................................................................................................  

Informou ainda que por força de alguns trabalhos executados por parte da AdRA, foi cortado um 

cabo da EDP, situação que ainda se encontra por resolver, solicitando o apoio da Câmara Municipal 

na resolução desta situação. ............................................................................................................  

FAUSTO SILVA, residente na Freguesia da Mamarrosa, relativamente à Rua das Obras Sociais, com 

duzentos a trezentos metros de rua ainda por terminar, solicitou alguns esclarecimentos sobre esta 

matéria. ...........................................................................................................................................  

Procurou igualmente saber o ponto da situação relativamente ao Parque junto à Igreja. .................  

CARLOS MARABUTO, residente na Freguesia da Mamarrosa, congratulou-se pelo facto de 

finalmente a Mamarrosa ir ter um Pólo Escolar. ...............................................................................  

Referiu que há seis anos está a aguardar a aprovação do novo PDM e mais concretamente a 

abertura da discussão pública. .........................................................................................................  

ARSÉLIO CANAS, residente na Freguesia da Mamarrosa, deu os parabéns à Autarquia por cumprir a 

promessa eleitoral de construir um Pólo Escolar na Freguesia da Mamarrosa. ..................................  

A nível de alcatroamentos no Concelho, relembrou, que nada está previsto para a Freguesia da 

Mamarrosa, havendo algumas estradas que necessitam de uma intervenção urgente. ....................  

Mais recordou que a Freguesia da Mamarrosa, é a única que ainda não possui uma sede de Junta 

de Freguesia.....................................................................................................................................  

RUI GOMES, residente na Freguesia da Mamarrosa e Presidente da Associação de Pais da Escola da 

Mamarrosa, deu os parabéns pela construção do novo Pólo Escolar da Mamarrosa.........................  

INÊS PATO, residente na freguesia da Mamarrosa, relativamente à construção dos Pólos Escolares, 

referiu que os Vereadores da Oposição não esclareceram devidamente onde é que iriam construir 

os Pólos Escolares e quais as Freguesias onde não os iriam construir. ...............................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA, confirmou que efetivamente não ficou devidamente esclarecido em 

quais das Freguesias é que os Vereadores da Oposição não iriam construir os Pólos Escolares. ..........  

Informou que irá intervir junto da AdRA, no sentido de ver solucionadas as questões colocadas pelo 

Presidente da Junta de Freguesia da Mamarrosa. ...............................................................................  
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Mais informou que o Projeto relativo à Rua das Obras Sociais está a ser terminado, ficando uma das 

partes por fazer, considerando que se esgotaram as possibilidades de acordo com os proprietários, 

esperando, no futuro, uma posição diferente por parte destes. .........................................................  

Em relação ao Parque junto à Igreja, disse que o mesmo irá ser adjudicado esta semana em 

conjunto com outros. .........................................................................................................................  

Relativamente à Revisão do PDM, o mais interessado é o Executivo Municipal, tendo a Câmara 

Municipal se disponibilizado inclusive para fazer alguns trabalhos da responsabilidade da CCDR. .....  

No que aos alcatroamentos diz respeito, informou estar a Autarquia a trabalhar numa nova fase, 

priorizando a Freguesia de Bustos, mas contemplando arruamentos da Freguesia da Mamarrosa .....  

Quanto à nova sede de Junta de Freguesia, referiu que a Autarquia irá ponderar, apostando sempre 

na qualidade, pois esse é o futuro. ....................................................................................................  

Agradeceu as palavras do Sr. Rui Gomes, sendo certo que o Executivo o que fez, foi cumprir o que 

prometeu e o que prometeu, foi uma aposta forte na Educação. ......................................................  

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

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

APROVAÇÃO DA ATA: 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 Ata. .....................................................................................................................................  

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

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

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

dezasseis horas, da qual se lavrou a presente Ata, 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 

 



 

 
 
 

   

         6|6 

 

 

 

_______________________________________ 

JOAQUIM MANUEL SANTOS ALVES DE JESUS 

 

 

 

_______________________________ 

LAURA SOFIA AIRES FERREIRA PIRES 

 

 

 

________________________________ 

CARLOS MANUEL FERREIRA FERREIRA 

 

 

 

_________________________________ 

JORGE DIOGO CARDOSO MENDONÇA 

 

 

 

____________________ 

JORGE FERREIRA PATO 

 

 

 

_________________________ 

HENRIQUE SANTIAGO TOMÁS 

 

 

 

_____________________________ 

JOSÉ MIGUEL CARDOSO DUARTE 

 

 

 

 


