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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO, REALIZADA NO DIA 30 DE AGOSTO 

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

 

Aos trinta 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 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 ordinária pública da Câmara Municipal de Oliveira 

do Bairro, ao abrigo do disposto no art.º 62.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as 

alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e nos termos da deliberação do 

Executivo Municipal datada de 27 de Outubro de 2009. ....................................................................  

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

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

comunicado a respetiva ausência em 30 de agosto de 2012, tendo a sua falta sido justificada. .........  

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

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 Henrique 

Tomás e Jorge Mendonça. ................................................................................................................  
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O Vereador Henrique Tomás, reportou-se uma vez mais, à questão da Fonte da Seara, 

nomeadamente a existência de uma fuga de água que resulta na diminuição do caudal daquela 

fonte, alertando para a necessidade de solucionar aquela situação. ...................................................  

Disse que no centro da Freguesia de Oiã, continua a haver um défice de espaços destinado a 

estacionamento, uma vez que é um local bastante movimentado, questionando o uso que será 

dado ao Parque de Estacionamento do Cruzeiro. ...............................................................................  

Reportando-se à questão do saneamento, referiu haver zonas no Concelho que urge solucionar, 

parecendo que o Concelho está condicionado às decisões da AdRA. .................................................  

Manifestou regozijo pela comemoração da semana sem carros e que terá como consequência o 

encerramento por um dia da Avenida Dr. Abílio Pereira Pinto, via aquela, que a seu ver, se deveria 

tornar pedonal. ..................................................................................................................................  

O Vereador Jorge Mendonça relembrou ter a Câmara Municipal deliberado fixar uma renda pela 

ocupação da “Casa Verde” pelo Tribunal de Família e Menores, tendo na altura sido referido que o 

Tribunal estaria construído no prazo de dois anos, pelo que, procurou saber o ponto de situação 

em relação a esta matéria. .................................................................................................................  

Indagou também sobre o ponto de situação de algumas obras da Administração Central no 

Concelho, nomeadamente aquela que diz respeito ao Centro de Saúde de Oliveira do Bairro. ..........  

Em relação à transmissão televisiva relativa à partida de uma das etapas da “Volta a Portugal”, 

referiu que a seu ver não foi bem aproveitado para dar visibilidade ao Concelho, e quem viu a 

transmissão não ficou com vontade de visitar o Concelho de Oliveira do Bairro. Pelo que, a seu ver 

deveria ser utilizada outro tipo de estratégias para promover e dar visibilidade ao Concelho, tendo 

em atenção o investimento financeiro havido. ...................................................................................  

Ainda a este respeito, referiu ter havido um trabalho executado pela Escola de Artes da Bairrada 

que foi por duas vezes recusado por parte da RTP para ser transmitido naquele mesmo dia, pelo 

que o Município deve intervir nestas situações. ..................................................................................  

Disse saber ter havido um convite para que um representante do Ministério da Economia visitasse o 

Concelho, esperando que tal venha a suceder. ..................................................................................  

Em relação ao contrato com a SUMA para recolha de resíduos sólidos, questionou se haveria a 

possibilidade de renegociar esse mesmo contrato, apesar de o mesmo ainda se encontrar vigente. ..  

Em relação ao processo disciplinar que já tem 33 meses, referiu que o mesmo já está prescrito, pelo 

que considerou que o mesmo deveria ser presente à Câmara Municipal. ...........................................  

Em relação ao processo da Farmácia, quis saber o ponto de situação. ...............................................  

No que respeita à Nova Alameda da Cidade, questionou se o cronograma está a ser cumprido, ou 
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se o prazo irá ser prorrogado. ............................................................................................................  

Em relação ao dia da Cidade, relembrou que nada foi feito para assinalar aquele dia em Oliveira do 

Bairro, além da realização dos Municípios sem Fronteiras que terá lugar este fim de semana. ...........  

Disse também que, no que respeita à reorganização administrativa e havendo uma Lei que passa 

uma certidão de óbito a duas das Freguesias do Concelho, poderia ter-se aproveitado o Dia da 

Cidade para atribuir um reconhecimento às Juntas de Freguesia pelo trabalho que as mesmas 

realizaram em prol do desenvolvimento do Concelho. .......................................................................  

Relativamente a esta questão, o Presidente da Câmara, confessou estranhar o Vereador Jorge 

Mendonça não ter apresentado uma proposta homenageando as Freguesias que irão desaparecer. .  

Em relação ao processo disciplinar informou que quando o mesmo lhe for apresentado, o trará à 

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

No que respeita à questão da farmácia informou que o assunto está entregue ao Dr. Pais do 

Amaral e segundo informação deste, estar-se-ão a desenvolver alguns procedimentos e assim que 

houver respostas às novas diligências efetuadas, será dado conhecimento. .......................................  

Informou que as obras da Alameda prosseguem dentro do prazo estabelecido. ................................  

No que respeita ao contrato com a SUMA, referiu que o Município terá de cumprir o mesmo, 

contudo quando se aproximar a data do seu términos, é possível que haja algum tipo de reduções. .  

Referiu haver perspetiva de o Diretor Regional de Economia do Centro visitar o Concelho, sendo 

que, o programa das visitas às diferentes empresas e áreas de atividade do Concelho, será da 

iniciativa daquele representante. ........................................................................................................  

Referiu que todas as opiniões que chegaram à Câmara Municipal, em relação à transmissão 

televisiva, foram positivas, tendo sido bastante o trabalho desenvolvido, estranhando a opinião do 

Vereador Jorge Mendonça. ................................................................................................................  

Confirmou que a presença da “Volta a Portugal em Bicicleta” no Concelho tem os seus custos, 

terminando o contrato no próximo ano, sendo certo que se continuará a evidenciar todas as áreas 

de atividade económica e cultural do Concelho. A dimensão do Concelho passa também pela 

vertente da empregabilidade, da dinâmica empresarial, a ela se devendo em grande parte o 

desenvolvimento do Concelho. Tem havido o cuidado de transmitir toda a informação à RTP, 

contudo a programação é da competência da RTP, uma vez que o programa “Verão Total” é 

autónomo e da responsabilidade daquela estação televisiva. .............................................................  

Informou ter recebido uma comunicação do responsável pelas Infraestruturas da Justiça, 

considerando que o valor da renda era elevado, apelando a que, face ao investimento realizado no 

edifício e dada a situação do País e estando em vista a construção do novo Palácio da Justiça, 
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aquele edifício fosse ocupado sem pagamento da respetiva renda. Tendo em atenção essa mesma 

missiva e as diferentes informações produzidas, considerou que não se deveria proceder à cobrança 

da renda. ...........................................................................................................................................  

Esclareceu que o novo Centro de Saúde está na primeira linha das preocupações da Administração 

Regional de Saúde, o qual está condicionado à aprovação do QREN. ................................................  

Agradeceu as referências do Vereador Henrique Tomás à semana sem carros e respondeu que, 

muito brevemente, a Alameda será muito mais pedonal. ...................................................................  

Sobre a questão do saneamento disse que a sua gestão se encontra concessionada a uma empresa 

em que o Município participa, havendo uma questão que está a condicionar os investimentos 

daquela empresa, que são as decisões de investimento do Governo, pois a mesma é 

maioritariamente participada pela Administração Central e a própria conjuntura, no entanto o 

Município está permanentemente a lutar pelo cumprimento daquilo que foi acordado. ....................  

Referiu estarem a decorrer obras no Parque de Estacionamento Subterrâneo de Oiã, para que o 

mesmo possa vir a ter algum tipo de utilização. .................................................................................  

No que respeita à Fonte da Seara, apelou ao Vereador Carlos Ferreira que diligencie no sentido de 

ajudar a eliminar o problema. ............................................................................................................  

Esclareceu que depois de muito trabalho desenvolvido e após a adesão do Município às Águas do 

Carvoeiro, foi decidida pelo Conselho Diretivo a abertura de um concurso estimado em cerca de 30 

milhões de euros, vindo muita dessa obra a ser realizada no Concelho de Oliveira do Bairro, para 

que o Município não venha a ter problemas de abastecimento de água. ...........................................  

Mais informou que a operação em causa foi contemplada com um acréscimo de comparticipação 

do QREN. ...........................................................................................................................................  

Informou terem iniciado as obras no Parque do Carreiro Velho, as quais se integram no programa 

“Pólis Ria de Aveiro”, prevendo-se o investimento de cerca de setecentos mil euros, para que o 

mesmo possa ser utilizado quer no verão quer no inverno e passando o mesmo a integrar os 

circuitos turísticos da região de Aveiro. ..............................................................................................  

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

PONTO 2 – PROPOSTA APRESENTADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA – IMI - IMPOSTO 

MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS A APLICAR NO ANO DE 2013. ...............................................................  

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

assunto, o Vice-Presidente da Câmara e os Vereadores Jorge Mendonça e Henrique Tomás. ............  

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

1.º - Subscrever a proposta sobre o quantitativo percentual das taxas do I.M.I. a aplicar no ano de 
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2013, nas seguintes percentagens: ....................................................................................................  

- Prédios Urbanos = 0,70% ................................................................................................................  

- Prédios Urbanos avaliados pelo C.I.M.I. = 0,375% ..........................................................................  

2.º - Submeter a presente proposta à Assembleia Municipal para efeitos da competente aprovação.  

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

PONTO 3 – PROPOSTA APRESENTADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA – TMDP - TAXA MUNICIPAL 

DE DIREITOS DE PASSAGEM A APLICAR NO ANO DE 2013. .............................................................  

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

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

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

Tomás, subscrever a Proposta do Presidente da Câmara, datada de 27 de agosto de 2012, de 

aplicação de uma Taxa Municipal de Direitos de Passagem de 0,25% para vigorar durante o ano de 

2013 e remeter o assunto à próxima Sessão da Assembleia Municipal para efeitos de aprovação 

final. ..................................................................................................................................................  

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

PONTO 4 – PROPOSTA APRESENTADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA – DERRAMA A COBRAR 

DURANTE O ANO DE 2013. ................................................................................................................  

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

e os Vereadores Jorge Mendonça e Henrique Tomás. ........................................................................  

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

Mendonça e a abstenção do Vereador Henrique Tomás, o seguinte: .................................................  

1 – Subscrever ao abrigo do disposto no n.º 1 do art.º 14.º da Lei n.º 2/2007 de 15 de Janeiro, a 

aplicação do lançamento de uma derrama de 1,4% sobre o Lucro Tributável sujeito e não isento de 

IRC, que corresponda à proporção do rendimento gerado na área geográfica do Concelho de 

Oliveira do Bairro, a cobrar durante o ano de 2013; ..........................................................................  

2 – Remeter a Proposta à Assembleia Municipal para efeitos da competente autorização e 

aprovação de lançamento da derrama na percentagem proposta; .....................................................  

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

PONTO 5 – PROPOSTA APRESENTADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA – PARTICIPAÇÃO DE 5% 

NO IRS. ..............................................................................................................................................  

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

e o Vereador Henrique Tomás. ...........................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por maioria, com a abstenção do Vereador Henrique 
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Tomás, o seguinte: .............................................................................................................................  

1 - Subscrever ao abrigo do disposto no n.º 1, conjugado com o n.º 2 do art.º 20.º da Lei n.º 

2/2007 de 15 de janeiro, a aplicação de uma participação de 5% do IRS dos sujeitos passivos com 

domicílio fiscal no Concelho de Oliveira do Bairro, relativa aos rendimentos do ano imediatamente 

anterior, calculada sobre a respetiva coleta líquida das deduções previstas no n.º 1 do art.º 78.º do 

Código do IRS; ...................................................................................................................................  

2 - Remeter a Proposta à Assembleia Municipal para efeitos da competente aprovação, nos termos 

constantes na Proposta apresentada pelo Presidente da Câmara, datada de 27 de agosto de 2012. .  

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

PONTO 6 – OFÍCIO DO IEC – INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA – SUBSÍDIO DA CÂMARA 

PARA COMPARTICIPAÇÃO DO PROJETO DO IEC, FINANCIADO PELO QREN. ....................................  

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

e o Vereador Henrique Tomás. ............................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a emissão de uma 

declaração de apoio ao Projeto do IEC - Instituto de Educação e Cidadania, que se consubstancia 

na atribuição do montante de 10.000,00 € (dez mil euros), com o objetivo de financiar a 

contrapartida nacional do projeto de “Promoção Rural da Cultura Científica, Tecnológica e do 

Conhecimento, Candidatura: CCT_2009_04_015_2359 ID:39213”. .................................................  

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

PONTO 7 – APROVAÇÃO DE MINUTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O 

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO E O CENTRO AMBIENTE PARA TODOS – COMPARTICIPAÇÃO 

FINANCEIRA NO MONTANTE DE 58.891,28 € PARA AMPLIAÇÃO E ALTERAÇÃO DO LAR DE 

IDOSOS – 1.ª FASE .............................................................................................................................  

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

e o Vereador Henrique Tomás. ...........................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, 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 o Centro Ambiente para Todos do Troviscal, com vista à 

atribuição de uma comparticipação financeira no valor de 58.891,28 € (cinquenta e oito mil 

oitocentos e noventa e um euros e vinte e oito cêntimos), para apoio às obras de ampliação e 

alteração do Lar de Idosos – 1.ª Fase. ................................................................................................  

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

PONTO 8 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO SECRETÁRIO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA – 
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CAMPEONATO DE DANÇAS DE SALÃO. ............................................................................................  

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

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

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

1.º - Abertura de procedimento por ajuste direto para aquisição da organização do Campeonato de 

Danças de Salão, à empresa “Ritmos & Danças Clube”, pelo valor de 7.500,00 € (sete mil e 

quinhentos euros); .............................................................................................................................  

2.º - Autorizar as despesas no montante de 3.000,00 € (três mil euros) relativa ao aluguer de 

logística, nomeadamente, camarins, mobiliário e outros equipamentos necessários à realização da 

atividade. ...........................................................................................................................................  

3.º - Aprovar o Convite, o Caderno de Encargos e o Júri do Procedimento; .......................................  

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

PONTO 9 – PROCESSO DE OBRAS N.º 211L/93 DE MÁRIO DOS SANTOS PATO, RELATIVAMENTE A 

OBRA SITA NA FREGUESIA DE MAMARROSA. ...................................................................................  

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, revogar o ato de licenciamento 

do Alvará de Loteamento n.º 8/93, referente ao Processo de Obras n.º 211L/93, nos termos e com 

os fundamentos constantes da Informação da Unidade de Obras Particulares, datada de 14 de 

agosto de 2012, que aqui se dá por reproduzida para todos os efeitos. ...........................................  

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

PONTO 10 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO VEREADOR DO PELOURO – PEDIDO DE 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS POR ANTÓNIO TAVARES SIMÕES CAPÃO, RESIDENTE NA RUA DR. 

JOSÉ DE CARVALHO, 14, FREGUESIA DE PALHAÇA. ........................................................................  

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

assunto e o Vereador Henrique Tomás. ..............................................................................................  

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

materiais constantes da Informação do Vereador do Pelouro, datada de 24 de Agosto de 2012, a 

António Tavares Simões Capão, referente a obra localizada na Rua Dr. José de Carvalho, 14, 

Freguesia de Palhaça, cuja estimativa de custos é de 430,00 € (quatrocentos e trinta euros) + IVA. ..  

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

PONTO 11 – E-MAIL DA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE KIWICULTORES, A SOLICITAR A 

DISPONIBILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DO “ESPAÇO INOVAÇÃO” NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2012, 
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PARA EFEITOS DE REALIZAÇÃO DE UMA “SESSÃO TÉCNICA SOBRE A PSA DO KIWI”. .....................  

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 cedência gratuita do 

Auditório do “Espaço Inovação” à Associação Portuguesa de Kiwicultores, no dia 20 de outubro de 

2012, para efeitos de realização de uma “Sessão Técnica sobre a PSA do Kiwi”. ..............................  

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

 

A D I T A M E N T O 

 

PONTO 1 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE DESPORTO E JUVENTUDE – HORÁRIO DE 

FUNCIONAMENTO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2012/2013. ...........................................................  

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

e o Vereador Carlos Ferreira. ...............................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar o horário de 

funcionamento do Parque Desportivo de Oliveira do Bairro nos exatos termos propostos na 

Informação da Unidade de Desporto e Juventude, datada de 28 de agosto de 2012, que aqui se dá 

por reproduzida para todos os efeitos legais. .....................................................................................  

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

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

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria referente ao dia 29 

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

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS:  ............................................................ 2.102.365 Euros e 33 Cêntimos 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS:  ................................................... 1.014.856 Euros e 17 Cêntimos 

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES:  ....................................................... 3.117.221 Euros e 50 Cêntimos 

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

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

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

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

JOAQUIM FERREIRA NEVES, residente na freguesia de Oliveira do Bairro, na qualidade de 

administrador do Condomínio Paraíso I, sito na Rua do Foral, questionou como é que irá ficar a 

frente do referido edifício e se irá haver separador em frente às Bombas de Gasolina que impeça as 

pessoas de virar para o edifício ou se têm de ir à rotunda. .................................................................  
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CONCEIÇÃO MOTA, residente na Freguesia de Oliveira do Bairro, a respeito de uma notícia 

publicada no Jornal da Bairrada e a respeito da construção da rotunda, questionou o que irá fazer a 

Câmara Municipal no que respeita a uma parcela de terreno com mais de 3.000 m2 que está a ser 

ocupada pelo Pingo Doce e que é propriedade do Município. Questionou se foi efetuado um 

pedido de licenciamento de instalação de bombas de gasolina por parte do Pingo Doce. ..................  

IDALINDA DA SILVA OLIVEIRA, residente na Freguesia de Oliveira do Bairro, recordou que no 

tempo do anterior Presidente da Câmara foi dado um terreno para passeio e estacionamento, 

tendo o mesmo prometido que além da construção do muro, seria colocado um portão e feito 

encosto de terras, apesar de ter transmitido essa mesma situação à Câmara, estas duas últimas 

promessas ainda não foram levadas a efeito, pelo que, solicitou que algo fosse diligenciado. ...........  

Mais disse que na Rua da Alagoa em Vila Verde as viaturas circulam com grande velocidade, 

havendo dificuldade nos residentes em retirar ou estacionar as viaturas nas suas habitações, pelo 

que, solicitou que algo fosse feito para reduzir essa mesma velocidade. ............................................  

ANA ROSA COSTA, residente na Freguesia de Oliveira do Bairro, informou que ainda se encontram 

os tubos da eletricidade, da água e contentores do lixo em frente à sua habitação, sita junto à 

papelaria Saimeiro, não tendo ainda sido retirados apesar de o Presidente da Câmara já se ter 

deslocado ao local. Recordou ter dado terreno para estacionamento e construção de muro, 

contudo não existe qualquer estacionamento no local. ......................................................................  

Considerou não ser correta a colocação de um separador que impeça as viaturas de virar na nova 

Alameda da Cidade. ..........................................................................................................................  

ÓSCAR DAMAYA, residente na Freguesia de Oliveira do Bairro, na qualidade de Administrador do 

Condomínio Paraíso III, relembrou ter endereçado uma carta à Câmara Municipal em Maio de 

2012, a fim de se saber o que irá suceder em frente ao prédio, contudo, até à presente data ainda 

nenhuma resposta foi dada, apesar de a comunicação social referir que está tudo solucionado. .......  

Na qualidade de diretor do Hotel Paraíso, confessou estar dececionado com a atuação do Executivo 

Municipal, uma vez que a execução de uma obra não implica falta de manutenção das valetas e 

jardins, o que está presentemente a suceder na construção da Alameda e tal, não dignifica a 

envolvente àquela unidade hoteleira, pelo que questionou a razão do abandono daquela rua. .........  

Quanto à questão do separador central solicitou que fosse reequacionada aquela solução. ..............  

Informou que o Hotel está a ter cada vez mais prejuízos, tendo em atenção os consecutivos e 

persistentes desvios que tem havido com a construção da Alameda. .................................................  

Referiu, na qualidade de representante dos proprietários do edifício do Paraíso I que os 

proprietários têm de saber exatamente o que se irá fazer no local. ....................................................  
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CARLOS ALBERTO PEDRO, residente na Freguesia de Oliveira do Bairro, questionou porque é que o 

muro situado a norte dos edifícios da Rua dos Colégios têm uma espessura e os edifícios a sul têm 

outra espessura. .................................................................................................................................  

Relembrou ter sido garantido que não iria haver qualquer tipo de problemas entre a zona dos 

semáforos e a Pastelaria, contudo, tem havido problemas significativos, nomeadamente no que 

respeita à não lavagem da estrada. ....................................................................................................  

FERNANDO HENRIQUES, residente na Freguesia de Oliveira do Bairro, referiu ter sido aberta uma 

vala na Rua Dr. França Martins, desconhecendo se integrada na obra da Alameda, tendo solicitado 

que regularizassem aquela situação. ..................................................................................................  

Referiu que o Pólo Escolar de Oliveira do Bairro se encontra sem iluminação durante a noite, 

estando sujeito a ser assaltado durante aquele período. ....................................................................  

DINIS BARTOLOMEU, Presidente da Junta de Freguesia de Oiã, confessou-se agradado por a 

Autarquia ter apostado na requalificação do Parque do Carreiro Velho, tendo no entanto alertado 

para que o Parque das Cales não seja esquecido, nomeadamente no que respeita à iluminação. ......  

Em relação à Junta de Freguesia e Auditório, recordou que aqueles equipamentos não se 

encontram devidamente assinalados, o que é fundamental para quem os visita. ...............................  

Em relação à “Volta a Portugal” considerou um êxito para o Concelho, tendo em atenção o 

ambiente na Cidade e nas Freguesias por onde passou, bem como a divulgação do Concelho na 

RTP. ...................................................................................................................................................  

Considerou fundamental o saneamento na Rua das Azenhas, devendo o Executivo pressionar a 

AdRA. ................................................................................................................................................  

Relembrou que a construção das passadeiras elevadas no Concelho parou, referindo que as 

mesmas devem continuar a ser construídas, sugerindo que fosse colocada uma dessas passadeiras 

na Silveira. .........................................................................................................................................  

Em relação à requalificação dos arruamentos na Zona Industrial, questionou se já existe alguma 

previsão para o início das obras. ........................................................................................................  

O PRESIDENTE DA CÂMARA, agradecendo a intervenção de todos, informou que o Edifício Paraíso 

I irá ficar com estacionamentos e passeios. ........................................................................................  

Mais disse que será colocado um separador em frente às Bombas de Gasolina, o que representa 

uma maior segurança para os peões. .................................................................................................  

Referiu não comentar notícias do “Jornal da Bairrada”, no entanto em relação ao terreno junto ao 

Pingo Doce, esclareceu que a execução irá avançar dentro dos respetivos prazos, garantindo que a 

Câmara Municipal a seu tempo irá preocupar-se com a questão do terreno. .....................................  
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Foi pelo Vereador Carlos Ferreira mencionado que existe um pedido de Informação Prévia. ..............  

O Presidente da Câmara continuou, informando que irá averiguar a questão relativamente à 

cedência e respetivas contrapartidas, uma vez que não existe qualquer documento por escrito. ........  

Em relação à questão da velocidade de circulação automóvel na Alagoa de Vila Verde, relembrou 

que o limite de velocidade dentro das localidades é 50 quilómetros hora, mas irá ser equacionada a 

colocação de sinalização vertical no local. ..........................................................................................  

Confirmou ter estado junto à habitação da senhora Ana Costa, tendo verificado a instalação dos 

contentores sem tampa, tendo de imediato solicitado ao empreiteiro que procedesse à sua 

colocação. ..........................................................................................................................................  

Relembrou que o terreno destinava-se, designadamente, a passeios e estacionamento, contudo, 

uma vez que foi cedido para domínio público, entendeu-se que deveria ser feito algo mais e daí a 

instalação da ilha ecológica naquele local e não em frente aos edifícios de habitação, podendo ser 

equacionada uma adenda ao contrato assinado, que preveja a possibilidade de, no futuro, aquando 

da construção de uma habitação, a mudança da ilha ecológica. ........................................................  

Mais disse que se houve um acordo para construção de muro e passeios no lugar do Outeiro, tal irá 

ser levado a efeito. .............................................................................................................................  

Considerou que as obras que estão a ser levadas a cabo são para melhoria da qualidade de vida da 

população de Oliveira do Bairro. ........................................................................................................  

Informou que irá ser dada resposta à carta remetida pelo Condomínio do Edifício Paraíso III. ............  

Relembrou que a limpeza de valetas e de outros espaços públicos, é da competência da Junta de 

Freguesia, tal como foi protocolado. ..................................................................................................  

Referiu que tudo está a ser feito para que o prejuízo seja mínimo para os comerciantes adjacentes à 

obra da Alameda. ..............................................................................................................................  

Não tendo medido a dimensão dos muros, relembrou que são muitos os muros feitos pela 

Autarquia e naturalmente que todos são diferentes, não possuindo de momento dados que 

esclareçam, se no caso mencionado foi respeitado o caderno de encargos, pelo que irá averiguar 

essa mesma situação. .........................................................................................................................  

Referiu que a vala em causa na Rua Dr. França Martins, tem a ver com a colocação de fibra ótica, 

contudo, durante o mês de agosto é difícil solucionar todas as questões. ..........................................  

Informou que existe iluminação junto do Pólo Escolar de Oliveira do Bairro, contudo irá averiguar se 

algo se passou. ..................................................................................................................................  

Em relação à iluminação do Parque das Cales, informou já ter dado instruções aos Serviços para 

que solucionem a questão, tal como no que respeita à questão da sinalização da Junta de Freguesia 
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e Auditório de Oiã. ............................................................................................................................  

Referiu que a necessidade das passadeiras elevadas já foi mais sentida no passado, estando a 

Câmara Municipal com o dilema se avançará com a construção daquele tipo de passadeiras. ...........  

Informou os presentes que a obra da Alameda está em curso e brevemente será terminado 

definitivamente o primeiro troço que sofreu intervenções, sendo que, irão ser iniciados os trabalhos 

na zona entre a antiga Cadeia e as Bombas de Gasolina. ..................................................................  

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

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

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 

dezoito horas e quinze 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 

 

 

 



 

 
 
 

         13|13 

 

________________________________ 

CARLOS MANUEL FERREIRA FERREIRA 

 

 

 

_________________________________ 

JORGE DIOGO CARDOSO MENDONÇA 

 

 

 

_________________________ 

HENRIQUE SANTIAGO TOMÁS 

 

 

 

_____________________________ 

JOSÉ MIGUEL CARDOSO DUARTE 

 

 

 


