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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PRIVADA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO, REALIZADA NO DIA 9 DE AGOSTO 

DE 2012.  ......................................................  

 

Aos nove dias do mês de Agosto 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 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. ..................................................................................................................................................  

Não estiveram presentes o Vice-Presidente da Câmara Joaquim Manuel Santos Alves de Jesus e o 

Vereador Henrique Santiago Tomás, tendo o primeiro 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.  ..............................................................................................................................................  

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

Nos termos e ao abrigo do disposto no art.º 78 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, compareceu Amílcar António 

Eusébio Mota, na sequência e em substituição de Joaquim Manuel Santos Alves de Jesus, que se 

encontra ausente, de acordo com a sua comunicação de 1 de Agosto de 2012. ................................  

Tendo sido verificada a sua identidade e legitimidade, passou o mesmo a participar na presente 

reunião. ..............................................................................................................................................  

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

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 ...................................................  
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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 e 

Jorge Mendonça. ..............................................................................................................................  

O Vereador Jorge Mendonça, relativamente à questão da firma Labicer, questionou se o Presidente 

da Câmara tinha algum conhecimento sobre o atual ponto de situação. ..........................................  

Em relação à construção do Pólo Escolar de Oiã Nascente, informou que a Secção de Futebol da 

AMPER e o Rancho Etnográfico Bairrada Ribeirinha, tinham algumas pretensões na utilização de 

salas da antiga Escola Primária de Perrães .........................................................................................  

Questionou se o anúncio publicado no “Jornal da Bairrada” sobre a Volta a Portugal em Bicicleta é 

pago pela Autarquia ou pela organização do evento. ........................................................................  

O Presidente da Câmara informou que a empresa Labicer tinha em tempos solicitado isenção de 

impostos, tendo ficado isenta. Após sucessivos incumprimentos por parte daquela empresa, o 

Estado Português retirou essa mesma isenção no pagamento de impostos. .......................................  

Da parte da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, foram dadas indicações aos serviços para 

pedirem os elementos necessários para o Município poder melhor analisar, o mesmo tendo sido 

feito em relação à SolarPlus. ..............................................................................................................  

No que respeita às antigas Escolas, referiu ser ainda um pouco cedo para estar a equacionar a 

cedência das instalações da antiga Escola Primária de Perrães. ...........................................................  

Em relação ao anúncio publicado, recordou que a Câmara Municipal tem um contrato com o 

“Jornal da Bairrada” para publicitação de alguns eventos, o qual ainda se encontra em vigor, o que 

significa que o custo publicitário por página seja significativamente mais reduzido, sendo que essa 

mesma página de publicidade da Volta se encontra inserida nesse mesmo contrato. Para além 

dessa mesma publicidade, informou ter sido igualmente efetuada publicidade em outdoors do 

Município. ..........................................................................................................................................  

Convidou os presentes para participarem no evento da partida da Volta a Portugal e a toda a 

envolvente, que conta com a transmissão do mesmo na RTP. ............................................................  
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A Vereadora Laura Pires informou que o Campo de Férias organização pela Autarquia, deu resposta 

à necessidade das famílias após o términus do ano letivo, uma vez que ainda não há uma resposta 

conveniente por parte de entidades privadas, tendo participado no mesmo cerca de 120 crianças 

por quinzena......................................................................................................................................  

Mais disse que a prioridade é dada às crianças provenientes da Comissão de Menores, podendo 

inclusivamente a Autarquia suportar os custos da respetiva inscrição, quando aqueles não tenham 

meios ou possibilidades económicas. .................................................................................................  

Disse ainda que a Autarquia recebe cerca de 4 a 5 mil euros de inscrições e gasta à volta de 30 mil 

euros com aquela iniciativa, havendo uma avaliação bastante positiva por parte dos pais, pelo que, 

este ano não foi exceção tendo sido levado a efeito com o mesmo sucesso dos anos anteriores. ......  

O Vereador Jorge Mendonça referiu ter tido conhecimento que pela primeira vez, os bolseiros 

foram integrados como monitores, o que registou com agrado, dado que, desta forma, recebem as 

bolsas mas dão algo em contrapartida à comunidade. .......................................................................  

A Vereadora Laura Pires confirmou esta participação, referindo que alguns deles já participavam no 

ambiente associativo, sendo esta mais uma experiência bastante interessante para esses mesmos 

jovens. ...............................................................................................................................................  

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

PONTO 2 – INFORMAÇÃO N.º 194/2012 PRESTADA PELA UNIDADE DA EDUCAÇÃO – PROPOSTA 

DE COMPARTICIPAÇÃO FAMILIAR PARA OS SERVIÇOS DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA 

DOS JARDINS DE INFÂNCIA DA REDE PÚBLICA – ANO LETIVO 2012/2013. .......................................  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos a Vereadora Laura Pires a fim de introduzir o assunto.  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a Informação n.º 

194/2012 da Unidade de Educação, datada de 2 de Agosto, a qual se dá aqui por reproduzida para 

todos os efeitos legais, nos exatos termos exarados.  .........................................................................  

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

PONTO 3 – INFORMAÇÃO N.º 195/2012 PRESTADA PELA UNIDADE DA EDUCAÇÃO – 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO E AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OLIVEIRA 

DO BAIRRO, NO ÂMBITO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA DOS JARDINS-DE-INFÂNCIA DA 

REDE PÚBLICA DO CONCELHO. .........................................................................................................  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos a Vereadora Laura Pires a fim de introduzir o assunto, 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a minuta de Protocolo de 

Colaboração, a celebrar entre o Município de Oliveira do Bairro e o Agrupamento de Escolas de 
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Oliveira do Bairro, com vista a regular as condições relativas às responsabilidades do Município de 

Oliveira do Bairro e do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro na implementação dos 

serviços de Componente de Apoio à Família. ...................................................................................  

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

PONTO 4 – INFORMAÇÃO N.º 196/2012 PRESTADA PELA UNIDADE DA EDUCAÇÃO – NORMAS DE 

FUNCIONAMENTO PARA O SERVIÇO DE COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA DOS JARDINS-DE-

INFÂNCIA DA REDE PÚBLICA DO CONCELHO. ..................................................................................  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos a Vereadora Laura Pires a fim de introduzir o assunto, 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar as “Normas Reguladoras 

de Funcionamento da Componente de Apoio à Família dos Jardins de Infância da Rede Pública do 

Concelho de Oliveira do Bairro”. ......................................................................................................  

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

PONTO 5 – INFORMAÇÃO N.º 197/2012 PRESTADA PELA UNIDADE DA EDUCAÇÃO – NORMAS DE 

FUNCIONAMENTO PARA O SERVIÇO DE REFEIÇÕES DOS ALUNOS DO 1.º CICLO DE 

ESCOLARIDADE DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO CONCELHO. ..................................................  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos a Vereadora Laura Pires a fim de introduzir o assunto, 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar as “Normas Reguladoras 

de Funcionamento do Serviço de Refeições no Âmbito do Programa de Generalização do 

Fornecimento de Refeições Escolares do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Concelho de Oliveira do 

Bairro”. ............................................................................................................................................  

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

PONTO 6 – PROCESSO DE OBRAS N.º 508G/11 DE MANUEL ANTÓNIO OLIVEIRA MARQUES, 

RELATIVAMENTE A LOTEAMENTO SITO NO LUGAR DO VERGINHO, FREGUESIA DE OIÃ. ..................  

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

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

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

1.º - Aprovar o Licenciamento do Projeto de Loteamento; ................................................................  

2.º - Cumprimento, em obra, da Informação Técnica da Divisão de Serviços Urbanos. ......................  

3.º - A admissão da Comunicação Prévia referente às obras de urbanização do loteamento 

mencionado em epígrafe, condicionado ao cumprimento em obra do parecer da DSU e EDP 

Distribuição de Energia, S.A.; ............................................................................................................  
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4.º - Cumprimento das normas definidas pela AdRA no que concerne aos projetos de 

abastecimento de águas e águas residuais; .......................................................................................  

5.º - A realização das infraestruturas deverão cumprir integralmente a planta de síntese bem como 

os projetos de urbanização apresentados, com as condicionantes impostas pelos serviços e exaradas 

nas suas informações, as quais farão parte integrante do respetivo alvará, bem como, o 

cumprimento do disposto no regime da gestão de resíduos de construção e demolição; ..................  

6.º - As condições técnico-administrativas constantes do ofício da EDP Distribuição de Energia, S.A., 

deverão ser exaradas no Alvará de Loteamento, conforme referido no mesmo. ................................  

7.º - Fixar o prazo de 1 (um) ano para a execução das obras de urbanização, prorrogável nos 

termos do regime jurídico da urbanização e edificação; ....................................................................  

8.º - Fixar a Liquidação das Taxas no valor total de 2.314,14 € (dois mil trezentos e catorze euros e 

catorze cêntimos). .............................................................................................................................  

9.º - A caução a prestar nas diversas formas permitidas na lei, deverá ser efetuada no valor de 

34.667,44 € (trinta e quatro mil seiscentos e sessenta e sete euros e quarenta e quatro cêntimos) 

com IVA incluído, a qual estará sujeita a atualização nos termos do n.º 2 e 4 do artigo 54.º do 

Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, mantendo-se válida até à receção definitiva das 

obras de urbanização (este clausulado deve constar do próprio alvará conforme dispõe o artigo 54.º 

do citado regime jurídico). ................................................................................................................  

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

PONTO 7 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE SERVIÇOS URBANOS – PEDIDO DE 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS PELA ASSOCIAÇÃO UNIÃO DO REGATINHO. .................................  

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

e os Vereadores Carlos Ferreira e Jorge Mendonça. ............................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar o fornecimento dos 

materiais constantes da Informação da Unidade de Serviços Urbanos, datada de 6 de Agosto de 

2012, à Associação União do Regatinho, cuja estimativa de custos é de 760,44 € (setecentos e 

sessenta euros e quarenta e quatro cêntimos) + IVA. .........................................................................  

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

PONTO 8 – E-MAIL DO PARTIDO SOCIALISTA DE OLIVEIRA DO BAIRRO, A SOLICITAR A 

DISPONIBILIZAÇÃO DO “ESPAÇO INOVAÇÃO” NOS DIAS 29 DE SETEMBRO DE 2012 OU 20 DE 

OUTUBRO DE 2012............................................................................................................................  

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

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



 

 
 
 

         6|8 

 

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

“Espaço Inovação” ao Partido Socialista, com vista à realização de “Jantar de Receção aos Novos 

Militantes do PS”, ficando o dia à escolha daquela entidade. ............................................................  

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

 

A D I T A M E N T O 

 

PONTO 1 – INFORMAÇÃO TÉCNICA N.º 55.2012/UOP, PRESTADA PELA UNIDADE DE OBRAS 

PARTICULARES – PARQUE DE LAZER E DE MERENDAS DA VILA DO TROVISCAL. ..............................  

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 unanimidade declarar de interesse público a 

construção do “Parque de Lazer e de Merendas da Vila do Troviscal”. ..............................................  

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

PONTO 2 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE OBRAS MUNICIPAIS – APROVAÇÃO DA 

REVISÃO DE PREÇOS (DEFINITIVA) NA EMPREITADA “CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO, BIBLIOTECA E 

JUNTA DE FREGUESIA DE OIÃ” (REFERENTE À JUNTA DE FREGUESIA). .............................................  

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 “Construção de Auditório, Biblioteca e Junta de Freguesia de Oiã (Referente à Junta 

de Freguesia)”, adjudicado à firma Vidal, Pereira & Gomes, Lda., no valor de 7.575,86 € (sete mil 

quinhentos e setenta e cinco euros e oitenta e seis cêntimos) acrescido de IVA, à taxa legal em 

vigor. .................................................................................................................................................  

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

PONTO 3 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE OBRAS MUNICIPAIS – APROVAÇÃO DA 

REVISÃO DE PREÇOS (DEFINITIVA) NA EMPREITADA “CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO, BIBLIOTECA E 

JUNTA DE FREGUESIA DE OIÃ” (REFERENTE AO AUDITÓRIO E BIBLIOTECA). ....................................  

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 “Construção de Auditório, Biblioteca e Junta de Freguesia de Oiã (Referente ao 

Auditório e Biblioteca)”, adjudicado à firma Vidal, Pereira & Gomes, Lda., no valor de 37.695,29 € 
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(trinta e sete mil seiscentos e noventa e cinco euros e vinte e nove cêntimos) acrescido de IVA, à 

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

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

PONTO 4 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE SERVIÇOS URBANOS – PEDIDO DE 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS POR MARIA DE FÁTIMA CRUZ DELGADO SANTOS, RESIDENTE NA 

RUA 18 DE FEVEREIRO, FREGUESIA DE BUSTOS. ..............................................................................  

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

e os Vereadores Carlos Ferreira e Jorge Mendonça. ............................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar o fornecimento dos 

materiais constantes da Informação da Unidade de Serviços Urbanos, datada de 9 de Agosto de 

2012, a Maria de Fátima Cruz Delgado Santos, residente na Rua 18 de Fevereiro, Freguesia de 

Bustos, cuja estimativa de custos é de 698,24 € (seiscentos e noventa e oito euros e vinte e quatro 

cêntimos) + IVA. ................................................................................................................................  

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

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

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria referente ao dia 8 

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

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS:  ............................................................ 2.049.337 Euros e 95 Cêntimos 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS:  ................................................... 1.012.031 Euros e 39 Cêntimos 

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES:  ....................................................... 3.061.369 Euros e 34 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 

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

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

 ..........................................................................................................................................................  
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______________________________________ 

MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA 

 

 

 

_______________________________ 

LAURA SOFIA AIRES FERREIRA PIRES 

 

 

 

________________________________ 

CARLOS MANUEL FERREIRA FERREIRA 

 

 

 

_______________________________ 

AMILCAR ANTÓNIO EUSÉBIO MOTA 

 

 

 

_________________________________ 

JORGE DIOGO CARDOSO MENDONÇA 

 

 

 

_________________________________________ 

LÍLIA ANA DA CRUZ OLIVEIRA MARTINS ÁGUAS 

 

 

 

_____________________________ 

JOSÉ MIGUEL CARDOSO DUARTE 

 

 


