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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PRIVADA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO, REALIZADA NO DIA 10 DE MAIO DE 

2012.  ...........................................................  

 

Aos dez dias do mês de Maio de dois mil e doze, 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, Lília Ana da Cruz Oliveira Martins Águas e Henrique Santiago Tomás, a reunião 

ordinária privada da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, ao abrigo do disposto no art.º 62.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro e nos termos da deliberação do Executivo Municipal datada de 27 de Outubro de 2009. .......  

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

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

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

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

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

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 Laura Pires, 

Carlos Ferreira, Jorge Mendonça e Henrique Tomás. .........................................................................  

O Vereador Henrique Tomás, abordou a questão dos Polos Escolares, referindo mais uma vez que 
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quando se altera a opinião porque as circunstâncias mudaram e obrigam a essa mudança, deve ser 

reconhecido como nobreza de carater. .............................................................................................  

Relembrou que o debate ocorrido em período de Campanha Eleitoral para as últimas Eleições 

Autárquicas, foi mencionado que deveria ser apenas construída uma Escola com Pavilhão que 

abrangesse as Freguesias de Mamarrosa, Troviscal e Bustos, o que vai de encontro, de certa forma, 

com a questão da reorganização administrativa em curso. ...............................................................  

A propósito da Prestação de Contas do Município e a expressão do Presidente da Câmara na 

Assembleia Municipal, de que a atual situação foi uma consequência da forma como o Governo PS 

deixou as contas do Governo, referiu que passado um ano sobre o último ato eleitoral, tal 

expressão já não fará muito sentido, porque em cada momento cada Governo faz o que pensa ser 

melhor para o País ............................................................................................................................  

Relativamente à questão do IMI referiu que alguns Municípios pretendem processar o Estado, para 

que não se leve a efeito a retenção de 5% daquele valor, questionando qual o valor previsível 

desses montantes e se Oliveira do Bairro se irá juntar a esses mesmos Municípios. ...........................  

O Vereador Jorge Mendonça, quanto aos Polos Escolares, considerou que o único que ainda 

poderia ser trazido à discussão seria o da Mamarrosa, uma vez que ainda não se iniciou a sua 

construção, relembrando que se houver uma reorganização administrativa que abranja lugares que, 

de momento, não fazem parte do Concelho, os Polos Escolares até poderão ser insuficientes..........  

Questionou se a página do Boletim Municipal que faz referência a alguns produtos é para 

continuar, procurando saber se não existirá algum tipo de violação da concorrência. .......................  

Em relação à Corrida de Carrinhos de Rolamentos e dado que o Regulamento não foi presente em 

Reunião de Câmara, questionou se o evento estava seguro contra acidentes. ..................................  

No que respeita ao Edifício Público, informou haver uma zona junto à saída do elevador no piso dos 

Julgados de Paz, que aparentemente ainda não foi terminado. ........................................................  

Procurou saber se no corrente ano se irá manter o evento das Marchas Populares, pois ao que se 

diz tem havido pouca adesão. ...........................................................................................................  

Manifestou alguma preocupação com o aumento do desemprego no Concelho, que apesar de não 

ser da responsabilidade do Município, é uma preocupação que se deve ter. .....................................  

Questionou também o ponto de situação da farmácia e se o Protocolo com o Centro de 

Recrutamento de Viseu viria à Câmara Municipal para ratificação. ...................................................  

O Presidente da Câmara disse ter sido entendido, não ser necessário trazer o Protocolo à Câmara 

Municipal e quanto ao caso da Farmácia, disse que estava no mesmo ponto das últimas 
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informações prestadas, estando a Câmara Municipal, semana a semana, a questionar a sociedade 

de advogados. ..................................................................................................................................  

Considerou preocupante o aumento do desemprego, sendo uma situação que a Autarquia está a 

acompanhar e por isso mesmo, tudo fará para manter os postos de trabalho existentes e se possível 

criar novos. .......................................................................................................................................  

Informou que o evento das Marchas Populares irá ter lugar, informando que muito provavelmente 

haverá mais inscrições do que no ano transato. ................................................................................  

Em relação ao Edifício Público, informou que irá averiguar a situação e se tal for necessário ir-se-á 

proceder à respetiva reparação, uma vez que aquela não fazia parte da empreitada. .......................  

Em relação à prova de Carrinhos de Rolamentos, a mesma faz parte do evento “Viva as 

Associações”, havendo uma preocupação permanente por parte da Autarquia relativamente não só 

apenas a este evento, mas em relação a todos os eventos que são promovidos pela Câmara 

Municipal, designadamente no que aos seguros diz respeito. ...........................................................  

Relativamente ao Boletim Municipal, não quis comentar a questão da concorrência, afirmando 

tratar-se de uma demonstração daquilo que se produz e se faz no Concelho de Oliveira do Bairro. .  

Considerou satisfatório que o PS tenha evoluído no sentido da posição do Executivo Municipal no 

que diz respeito à construção dos Polos Escolares. ............................................................................  

Sobre a afirmação de que a reorganização administrativa vem dar razão à construção de tantos 

Polos, ninguém adivinha o futuro, sendo certo, porém, que os equipamentos em causa, se 

destinam a ser colocados ao serviço das pessoas e não das Freguesias. ............................................  

Relativamente à questão do IMI, confirmou que a ANMP sugere que se interponha uma ação 

contra o Estado relativamente a esta questão, não tendo ainda sido tomada qualquer posição. .......  

Com o intuito de repor a verdade, disse que a Câmara Municipal tem vindo a apostar cada vez 

mais e a cada ano que passa, na Ação Social, 1.ª Infância e até à 3.ª Idade. Apoio como nunca em 

dimensão e valor, criando os mais diversos programas generalizados como alguma vez foi feito, 

desde o apoio ao arrendamento, habitação, bolsas de estudo, refeições, fruta escolar, livros e afins, 

piscina gratuita para a tenra idade, apoio aos seniores, manutenção do Projeto com a Santa Casa 

da Misericórdia e apoio às IPSS’s. Pelo que não compreende que se façam acusações sem 

fundamento, designadamente o facto de se afirmar publicamente que não tem havido apoios nesta 

área, sobretudo por pessoas com responsabilidades públicas.  ..........................................................  

Disse ainda que o Executivo Municipal está consciente do que tem feito, sem prejuízo do que ainda 

pode melhorar. .................................................................................................................................  
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A Vereadora Laura Pires deu nota das atividades de Cinema no Museu, em que houve a 

participação de IPSS’s dentro e fora do Concelho e que era destinado à 3.ª idade. ...........................  

Informou ainda que decorrem diversos ateliers de incentivo à leitura, nomeadamente no Polo de 

Leitura da Mamarrosa e que são levados a efeito semanalmente. .....................................................  

Em relação ao Boletim Municipal, recordou que no boletim anterior eram indicadas algumas dicas e 

no último é feita referência a produtos que são produzidos no Concelho e no próximo Boletim 

haverá novamente a rubrica de dicas e assim será feito em alternância, pretendendo sempre que 

haja uma descriminação positiva, para que haja um incentivo ao que é produzido localmente. ........  

Em relação às Marchas Populares informou haver já nove Marchas inscritas. ....................................  

Em relação à questão do desemprego, relembrou que o Executivo Municipal não deixou cair o GIP, 

tendo sido criado em alternativa, o Banco Local de Emprego. ...........................................................  

O Vereador Carlos Ferreira informou que a atividade de Carrinhos de Rolamento é fruto de uma 

proposta apresentada pela Associação Unidos por Águas Boas, tendo o Regulamento sido 

elaborado por aquela Associação, estando asseguradas as questões de segurança, sendo que essa 

mesma prova irá ter um seguro de acidentes pessoais. .....................................................................  

O Vereador Henrique Tomás esclareceu o Vereador Jorge Mendonça que o facto de ter votado a 

favor do Polo da Mamarrosa não significa que exista qualquer incongruência. .................................  

Disse também ao Presidente da Câmara que respeita a sua opinião, podendo não estar de acordo 

com ele. O que quis dizer é que quando se apresenta contas e perspectiva futuras há naturalmente 

receios. De qualquer maneira, reconhece que a Câmara Municipal neste momento, é a maior 

promotora de emprego e motor maior do investimento no Concelho. .............................................  

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

PONTO 2 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE RECURSOS HUMANOS – EMPREITADA 

“NOVA ALAMEDA DA CIDADE – EXECUÇÃO FÍSICA DOS CONTRATOS DE CEDÊNCIA” – 

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

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a Minuta de Contrato da 

Empreitada “Nova Alameda da Cidade”, que aqui se dá por integralmente reproduzida para todos 

os efeitos legais. ................................................................................................................................  

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

PONTO 3 – INFORMAÇÃO TÉCNICA N.º 27.2012 PRESTADA PELA UNIDADE DE OBRAS 
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PARTICULARES – COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE VISTORIAS. ......................................................  

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, que a Comissão de Vistorias da 

Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, passe a ser composta pelos seguintes elementos: ..............  

Efetivos: ............................................................................................................................................  

- Isabel Simões, Técnica de Urbanismo; .............................................................................................  

- Maria Fernanda Moreira, Arquiteta; ................................................................................................  

- Teresa Costa, Engenharia Civil; .......................................................................................................  

- Carlos Pinho, Fiscal Municipal; ........................................................................................................  

- António Rosmaninho, Fiscal Municipal. ...........................................................................................  

Suplentes: ..........................................................................................................................................  

- Joana Mota, Arquiteta; ....................................................................................................................  

- Rui Morais, Engenheiro Civil; ...........................................................................................................  

- Patrícia Cunha, Engenheira Civil. .....................................................................................................  

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

PONTO 4 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE OBRAS MUNICIPAIS – APROVAÇÃO DA 

REVISÃO DE PREÇOS (DEFINITIVA) DA EMPREITADA “REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO PÚBLICO”. ........  

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 Revisão de Preços da 

Empreitada de “Reabilitação do Edifício Público”, adjudicado à firma AEG – Arada Engenharia e 

Gestão de Empreitadas, Lda., no valor de 2.877,60 € (dois mil oitocentos e setenta e sete euros e 

sessenta cêntimos) acrescido de IVA, à taxa legal em vigor. ...............................................................  

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

PONTO 5 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE OBRAS MUNICIPAIS – APROVAÇÃO DA 

CONTA FINAL DA EMPREITADA “REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO PÚBLICO”. .......................................  

EMPRESA ADJUDICATÁRIA: ............. AEG-ARADA ENGENHARIA E GESTÃO DE EMPREITADAS, LDA. 

[1] CONTRATO DA EMPREITADA:  ...................................................................... 257.696,95 € + IVA 

[2] TRABALHOS A MENOS DO CONTRATO DA EMPREITADA: .............................. 34.671,32 € + IVA 

[3] TRABALHOS EXECUTADOS NO CONTRATO DA EMPREITADA: ...................... 223.025,63 € + IVA 

[4] 1.º ADICIONAL DO CONTRATO DA EMPREITADA: ............................................ 5.342,43 € + IVA 

 --- [5] TRABALHOS A MAIS A PREÇOS CONTRATUAIS: ........................................... 3.388,93 € + IVA 
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 --- [6] TRABALHOS A MAIS A PREÇOS ACORDADOS:............................................. 1.953,50 € + IVA 

[7] TRABALHOS A MENOS DO 1.º ADICIONAL DO 

CONTRATO DA EMPREITADA: ..................................................................................... 58,32 € + IVA 

[8] TOTAL DE TRABALHOS EXECUTADOS DO 1.º 

ADICIONAL DO CONTRATO DA EMPREITADA: ....................................................... 5.284,11 € + IVA 

[9] TOTAL DE TRABALHOS A MAIS EXECUTADOS: ................................................. 5.284,11 € + IVA 

[10] REVISÃO DE PREÇOS:  ..................................................................................... 2.877,60 € + IVA 

CUSTO FINAL DA OBRA:  .................................................................................... 231.187,34 € + IVA 

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 conta final da 

empreitada “Reabilitação do Edifício Público”. .................................................................................  

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

PONTO 6 – OFÍCIO DA COMARCA DO BAIXO VOUGA – JUÍZOS DE OLIVEIRA DO BAIRRO, A 

SOLICITAR A DISPONIBILIZAÇÃO DO SALÃO NOBRE DA CÂMARA MUNICIPAL NO DIA 22 DE 

MAIO DE 2012 PARA REALIZAÇÃO DE JULGAMENTO. .....................................................................  

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 à Comarca do Baixo Vouga – Juízos de Oliveira do 

Bairro, no dia 22 de Maio de 2012, com vista à realização de Julgamento. .......................................  

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

PONTO 7 – OFÍCIO DO IPSB – INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BUSTOS – A SOLICITAR A 

DISPONIBILIZAÇÃO DO “ESPAÇO INOVAÇÃO” NO DIAS 15 DE JUNHO, PARA EFEITOS DE 

REALIZAÇÃO DA GALA DE DESPORTO. .............................................................................................  

Não tomou parte na discussão e votação do presente assunto, Presidente da Câmara que se 

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

Administrativo declaração de impedimento aquela que 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 

“Espaço Inovação” ao IPSB – Instituto de Promoção Social de Bustos, no dia 15 de Junho de 2012, 
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com vista à realização do evento “Gala do Desporto”. ......................................................................  

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

PONTO 8 – OFÍCIO DA CALCOB – COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS LAVRADORES DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO, A SOLICITAR EMISSÃO DE DECLARAÇÃO AUTORIZADORA DE CONSTITUIÇÃO DE 

HIPOTECA SOBRE O PRÉDIO URBANO 4365 – LOTE 25, SITO NA ZONA INDUSTRIAL DE VILA VERDE 

- RATIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DATADA DE 04/05/2012. ............  

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 a Declaração do 

Presidente da Câmara datada de 4 de Maio de 2012.........................................................................  

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

PONTO 9 – E-MAIL DA ASSOCIAÇÃO UNIDOS POR ÁGUAS BOAS – A SOLICITAR A 

DISPONIBILIZAÇÃO DO “ESPAÇO INOVAÇÃO” NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL, PARA EFEITOS DE 

REALIZAÇÃO DE ENSAIOS DAS MARCHAS POPULARES – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO VICE-

PRESIDENTE DA CÂMARA DATADO DE 26/04/2012. .........................................................................  

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 Vice-

Presidente da Câmara datado de 24 de Abril de 2012. ......................................................................  

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

PONTO 10 – E-MAIL DA ASSOCIAÇÃO UNIDOS POR ÁGUAS BOAS – A SOLICITAR A 

DISPONIBILIZAÇÃO DO “ESPAÇO INOVAÇÃO” NOS DIAS 4 E 5 DE MAIO, PARA EFEITOS DE 

REALIZAÇÃO DE ENSAIOS DAS MARCHAS POPULARES – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO VICE-

PRESIDENTE DA CÂMARA DATADO DE 03/05/2012. .........................................................................  

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

e o Vice-Presidente da Câmara. ..........................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, ratificar o despacho do Vice-

Presidente da Câmara datado de 24 de Abril de 2012. ......................................................................  

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

PONTO 11 – PROPOSTA N.º 018/2009-2013/OPOSIÇÃO – SUBSCRITA PELO VEREADOR JORGE 

MENDONÇA – NOVA ALAMEDA DA CIDADE. ..................................................................................  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Vereador Jorge Mendonça a fim de introduzir o 
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assunto, o Presidente da Câmara, o Vice-Presidente da Câmara e os Vereadores Carlos Ferreira e 

Henrique Tomás. .................................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por maioria com os votos contra do Presidente e 

Vice-Presidente da Câmara, dos Vereadores Laura Pires e Carlos Ferreira e a Abstenção do Vereador 

Henrique Tomás e os votos a favor dos Vereadores Jorge Mendonça e Lília Águas, rejeitar a 

Proposta subscrita pelo Vereador Jorge Mendonça. ...........................................................................  

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

 

A D I T A M E N T O 

 

PONTO 1 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA – REALIZAÇÃO DE 

JOGOS DE ANDEBOL NO PAVILHÃO MUNICIPAL. .............................................................................  

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

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

Colocado o assunto à votação, o Vereador Jorge Mendonça declarou que se recusava a votar. .........  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por maioria com os votos favoráveis do Presidente 

da Câmara e Vice-Presidente da Câmara, dos Vereadores Laura Pires e Carlos Ferreira, a Abstenção 

do Vereador Henrique Tomás e o voto contra da Vereadora Lília Águas, aprovar a Informação nos 

exatos termos exarados e remeter cópia da mesma ao “Jornal da Bairrada” para os efeitos tidos por 

convenientes. ....................................................................................................................................  

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

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

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

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

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS:  ............................................................ 2.441.564 Euros e 62 Cêntimos 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS:  ...................................................... 970.962 Euros e 30 Cêntimos 

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES:  ....................................................... 3.412.526 Euros e 92 Cêntimos 

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

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

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 
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presente Ata. .....................................................................................................................................  

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

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 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 

 

 

 

_______________________________________ 

JOAQUIM MANUEL SANTOS ALVES DE JESUS 

 

 

 

_______________________________ 

LAURA SOFIA AIRES FERREIRA PIRES 

 

 

 

________________________________ 

CARLOS MANUEL FERREIRA FERREIRA 

 

 

 

_________________________________ 

JORGE DIOGO CARDOSO MENDONÇA 

 

 

 

_________________________________________ 

LÍLIA ANA DA CRUZ OLIVEIRA MARTINS ÁGUAS 
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_________________________ 

HENRIQUE SANTIAGO TOMÁS 

 

 

 

_____________________________ 

JOSÉ MIGUEL CARDOSO DUARTE 

 


