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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO, REALIZADA NO DIA 27 DE 

SETEMBRO DE 2012.  ...................................  

 

Aos vinte e sete dias do mês de setembro 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 Lília Ana da Cruz Oliveira Martins Águas a reunião ordinária pública da Câmara 

Municipal de Oliveira do Bairro, ao abrigo do disposto no art.º 62.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

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

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

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

Não esteve presente o Vereador Henrique Santiago Tomás, tendo o mesmo comunicado a respetiva 

ausência em 26 de setembro de 2012 e 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. A falta foi 

considerada justificada. .......................................................................................................................  

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 Manuel Ferreira 

Borras, na sequência e em substituição de Henrique Santiago Tomás, que se encontra ausente, de 

acordo com a sua comunicação de 26 de setembro 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 ...................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, reconhecer a urgência na 
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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, Manuel Borras e Jorge Mendonça. ...........................................................................  

O Vereador Manuel Borras, relativamente à questão da vala do Picoto, procurou saber o ponto de 

situação. ............................................................................................................................................  

No que respeita à Rua da Lavoura chamou à atenção para a urgência na resolução da situação dos 

poços existentes naquele arruamento, sendo este um problema que deve ser resolvido o mais 

rapidamente possível. ........................................................................................................................  

Referiu ter sido alertado para o facto de o conhecido José Guerra estar a passar por algumas 

dificuldades, apelando a que os Serviços competentes da Câmara Municipal possam tentar ajudar 

as carências sentidas por aquele Munícipe. ........................................................................................  

O Vereador Jorge Mendonça relativamente à questão da elaboração das Atas da Reunião de 

Câmara, perguntou se o Presidente da Câmara havia ponderado alterar a forma como vêm sendo 

elaboradas. ........................................................................................................................................  

No que respeita à iluminação pública e embora o assunto já tenha sido abordado, referiu fazer 

todo o sentido que se fizesse outro tipo de gestão dos relógios astronómicos recentemente 

colocados. ..........................................................................................................................................  

Relembrou que hoje se comemora o Dia Mundial do Turismo, sendo que, este dia poderia ser uma 

oportunidade para que o Município levasse a efeito algumas ações que promovessem o Turismo no 

Concelho, nomeadamente com passeios de bicicleta. ........................................................................  

Congratulou o Professor Arsélio Pato de Carvalho pelo facto de ter sido nomeado pelo Ministério 

da Educação, Provedor do Bolseiro. ...................................................................................................  

Igualmente congratulou o Município por ter tido como estagiária, uma aluna que escolheu como 

tema da sua tese de Mestrado, a avaliação efetuada à Unidade de Gestão Económica, Financeira e 

Patrimonial. ........................................................................................................................................  

Abordou a questão da rotunda junto ao Pingo Doce, sendo que, na última Reunião de Agosto, o 

Presidente da Câmara tinha informado que iria averiguar a questão da dimensão dos muros, pelo 
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que, procurou saber se já tinha algo a dizer. ......................................................................................  

Procurou saber o ponto de situação relativamente aos terrenos da Feira de Bustos. ..........................  

Informou que na primeira reunião da última Assembleia Municipal, foi feita uma referência muito 

elogiosa ao Presidente da Câmara enquanto Membro da Assembleia Municipal, esclarecendo que 

gostava de saber quando é que o mesmo se terá referido ao Planeamento do Concelho. .................  

O Vereador Carlos Ferreira esclareceu que o processo da vala do Picoto, já tem cerca de um ano de 

troca de correspondência com a ARH, aguardando-se a aprovação do projeto por parte daquela 

entidade. ...........................................................................................................................................  

No que respeita aos poços existentes na Rua da Lavoura, esclareceu que a legislação define que a 

sua segurança compete aos proprietários, tendo o Município já notificado os proprietários nesse 

sentido, acrescentando que iria reforçar essa iniciativa.......................................................................  

A Vereadora Laura Pires informou ter o Executivo Municipal, estado com o Professor Arsélio Pato 

de Carvalho após ter sido nomeado Provedor do Bolseiro, dando-lhe nota do orgulho para o 

Município que esta nomeação acarreta. .............................................................................................  

O Vereador Manuel Borras reportando-se à iluminação pública, informou que os relógios 

astronómicos possuem uma formula consoante a localização do Município que lhes permite ligar e 

desligar consoante a luminosidade, não sendo muito fácil conseguir-se regular o mesmo 

corretamente por parte da EDP, mas tal política tem de ser definida por parte do Executivo 

Municipal. ..........................................................................................................................................  

O Presidente da Câmara no seguimento desta última intervenção, disse que esta é a melhor forma 

de não desperdiçar ou não faltar energia elétrica, sendo certo que ainda se poderá efetuar 

pequenos ajustes, tendo todo este procedimento sido discutido amplamente com a EDP. ................  

No que respeita ao Munícipe José Guerra, relembrou que este, realizou estágio na Câmara 

Municipal e teve alguns apoios por parte da Autarquia, pelo que tem toda a atenção, podendo o 

mesmo dirigir-se à área social da Câmara Municipal para apresentar a sua situação. .........................  

No que respeita às Atas da Câmara Municipal, informou ter ponderado, contudo mantém aquilo 

que foi a decisão no início do presente Mandato. ..............................................................................  

No que respeita ao Dia Mundial do Turismo, relembrou ter havido algumas iniciativas no passado 

sábado, com bicicletas e com outros meios, que podem ajudar o Turismo, não sendo, 

presentemente oportuno operar algo nesta matéria enquanto as obras da Alameda não estiverem 

terminadas. ........................................................................................................................................  

Registou igualmente o reconhecimento público do Professor Arsélio Pato de Carvalho, sendo que, 

por parte da Câmara o melhor reconhecimento que o mesmo pode ter, foi o carinho com que se 
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recebeu o seu Projeto, do Instituto de Educação e Cidadania. ...........................................................  

No que respeita à tese da ex-estagiária no Município considerou normal que alguém que tenha 

feito um estágio no Município possa ter tido acesso a informação que lhe permitiu elaborar uma 

tese de Mestrado. ..............................................................................................................................  

No que respeita à rotunda, nada tem a ver com o Pingo Doce, tendo ontem havido uma vistoria 

para verificar o que existe no terreno. ................................................................................................  

Informou ter abordado os técnicos sobre os muros da Alameda, referiu que os mesmos têm a suas 

razões para serem diferentes e satisfazem o Caderno de Encargos. ...................................................  

No que respeita à Feira de Bustos, informou que, presentemente, não há qualquer tipo de 

negociações, sendo que, em devido tempo, deu nota, quer ao Executivo Municipal, quer à 

Assembleia Municipal, quer ao Presidente da Junta de Bustos, de toda a situação. ............................  

Quanto ao pedido formulado, confessou ainda não ter entendido o que o Vereador Jorge 

Mendonça pretendia, nomeadamente no que respeita à intervenção suscitada na Assembleia 

Municipal, contudo, se o Vereador assim o entender, poderá solicitar a consulta dos respetivos 

livros de atas. .....................................................................................................................................  

O Vereador Jorge Mendonça, referiu que em relação à iluminação pública, considerou mais 

importante ter iluminação pública quando escurece, ou logo após o momento crepuscular, sendo 

certo que se poderia fazer com que, nem todos os candeeiros ligassem ao mesmo tempo. ...............  

O Presidente da Câmara reiterou que esta foi uma análise conjunta entre o Município de Oliveira 

do Bairro e a EDP. ..............................................................................................................................  

Mais disse que as instalações não permitem que somente liguem alguns dos candeeiros num 

determinado arruamento. ..................................................................................................................  

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

PONTO 2 – PROPOSTA APRESENTADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA – REGIME JURÍDICO DA 

REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TERRITORIAL AUTÁRQUICA – LEI N.º 22/2012, DE 30 DE 

MAIO – PROPOSTA DE APROVAÇÃO DE PARECER A ENVIAR À ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 

OLIVEIRA DO BAIRRO. ........................................................................................................................  

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

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

DELIBERAÇÃO: Analisada e debatida a Proposta apresentada pelo Presidente da Câmara Municipal, 

a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, o seguinte:  ............................................................  

1.º - Emitir, nos termos e para os efeitos do n.º 2 do art.º 11.º da Lei n.º 22/2012 de 30 de maio, o 

seguinte parecer: “«Regime Jurídico da reorganização administrativa territorial autárquica - Lei n.º 
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22/2012, de 30 de maio .....................................................................................................................  

Parecer a enviar pela Câmara Municipal à Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro. ......................  

A) Do Enquadramento legal ................................................................................................................  

A Lei nº 22/2012, de 30 de Maio (LRATA), que aprova o regime jurídico da reorganização 

administrativa territorial autárquica, estabelece os objetivos, os princípios e os parâmetros dessa 

reorganização, enquadrando os termos da participação das autarquias locais na concretização 

deste processo. (Cfr. art.1º/1); ............................................................................................................  

Assim, atentas as responsabilidades cometidas à câmara municipal pelo art.11º/2 da LRATA, 

entende este órgão apresentar à Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro o presente parecer, 

que encerra a posição da câmara municipal relativamente à reorganização administrativa do 

território das freguesias do Município de Oliveira do Bairro. ...............................................................  

A LRATA consagra a obrigatoriedade da reorganização administrativa do território das freguesias, 

patenteando como normas programáticas as que se encontram consubstanciadas nos objetivos que 

a reforma visa prosseguir (cfr. art. 2º da LRATA) e nos princípios a atender (cfr. art. 3º da LRATA), 

fixando, ainda, as orientações estratégicas a considerar pelas entidades que emitam pronúncia ou 

parecer sobre a reorganização administrativa (cfr. art. 8º da LRATA)...................................................  

Constituem objetivos da reforma: a promoção da coesão territorial e do desenvolvimento local; o 

alargamento das atribuições e competências das freguesias bem como dos correspondentes 

recursos; o aprofundamento da capacidade de intervenção da junta de freguesia; a melhoria e 

desenvolvimento dos serviços públicos de proximidade prestados pelas freguesias às populações; a 

promoção de ganhos de escala, de eficiência e da massa crítica nas autarquias locais e, finalmente, 

a reestruturação, por agregação, de um número significativo de freguesias em todo o território 

nacional. .............................................................................................................................................  

Determinam-se, por seu turno, como princípios de referência: a preservação da identidade 

histórica, cultural e social das comunidades locais; a participação das autarquias locais na 

concretização da reorganização administrativa dos respetivos territórios; a universalidade do esforço 

e flexibilidade no desenho de soluções concretas; a obrigatoriedade da reorganização 

administrativa; o estímulo à reorganização administrativa e o equilíbrio e adequação demográfica 

das freguesias. ....................................................................................................................................  

B) Da reorganização administrativa territorial autárquica em Oliveira do Bairro ...................................  

Do Anexo I da LRATA, resulta que o Município de Oliveira do Bairro está classificado como de nível 

3, ou seja, com uma densidade populacional entre 100 e 1000 habitantes por Km2 e com 

população inferior a 25 000 habitantes.  ............................................................................................  
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Da leitura cruzada do nível de enquadramento do Município de Oliveira do Bairro (nível 3) com os 

parâmetros mínimos de agregação resulta para o Município a redução mínima de duas freguesias. 

As freguesias são, por natureza, as entidades democraticamente eleitas que mais perto dos 

cidadãos desenvolvem a sua atividade, constituindo, nessa medida, um valioso e imprescindível 

suporte de coesão territorial, contribuindo, significativamente, para o bem-estar das populações. 

A Câmara Municipal de Oliveira do Bairro tem vindo, ao longo dos últimos mandatos, a aprofundar 

o regime de cooperação com as freguesias, através do reconhecimento do seu papel na melhoria 

das condições de vida das populações. ...............................................................................................  

São disso exemplo os Protocolos de delegação de competências, que não só conferem às Juntas de 

Freguesia a possibilidade de intervenção efetiva no plano político da gestão das prioridades, como 

as dota dos meios financeiros adequados à promoção da coesão territorial, cultural e 

socioeconómica. Meios que, realce-se, a câmara tem vindo a aumentar nos últimos anos, facto que 

nos orgulha.........................................................................................................................................  

Essa convicção no “serviço de proximidade” levou-nos a defender, projetar e construir escolas de 

excelência em cada uma das nossas freguesias, garantindo que nada falte a quem opta por residir 

em qualquer uma das 6 freguesias do nosso concelho........................................................................  

Pela mesma razão apoiamos inequivocamente as IPSS’s na construção das suas valências sociais de 

resposta a idosos, jovens e crianças – garantindo 15% do investimento elegível e apoiando a 

elaboração do projeto, do concurso e a execução da obra. .................................................................  

O vínculo de confiança que nos une à população exige que façamos nossa a voz dos que nos 

elegeram. ............................................................................................................................................  

A Assembleia Municipal, as Assembleias e Juntas de Freguesia, a Câmara Municipal e o Jornal Local 

– numa sintonia de propósitos singular – promoveram sessões de esclarecimento, reuniões abertas, 

elaboração e divulgação de documentos com o fito único de bem e cabalmente esclarecer cada um 

dos nossos munícipes e assim habilitá-lo a pronunciar-se sobre este assunto. .....................................  

Nessa sequência, por proposta do Presidente da Câmara, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, promover uma sondagem que, de forma objetiva e clara, desse a conhecer a vontade 

popular:  .............................................................................................................................................  

«De acordo com a Lei Nº 22/2012, de 30 de Maio, o Município de Oliveira do Bairro terá de 

agregar, no mínimo, 2 freguesias. ......................................................................................................  

Entende que esta agregação deve ser decidida pela: ...........................................................................  

Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro? .......................................................................................  

Assembleia da República? ...................................................................................................................  
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NS/NR». ..............................................................................................................................................  

O resultado da sondagem foi inequívoco. ...........................................................................................  

Resultado Global: ................................................................................................................................  

 

Global 

Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro 71,9% 

Assembleia da República 11,8% 

NS/NR 16,3% 

Total 100,0% 

 

Desdobramento por freguesias. ..........................................................................................................  

 

Mamarrosa Oiã Bustos Troviscal Palhaça 

Oliveira do 

Bairro 

Assembleia Municipal de 

Oliveira do Bairro 

58,4% 77,0% 62,7% 68,3% 72,1% 77,1% 

Assembleia da República 19,5% 9,9% 17,3% 16,8% 9,9% 7,1% 

NS/NR 22,1% 13,1% 20,0% 14,9% 18,0% 15,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Uns viram nesta lei uma oportunidade histórica de fazer incluir no concelho territórios de outros 

concelhos vizinhos que há muito vêm manifestando intenção disso; ..................................................  

Outros viram nesta lei um ataque feroz e despudorado ao poder local em Portugal defendendo que 

a Lei deve ser pura e simplesmente ignorada; .....................................................................................  

Outros, ainda, apontavam desenhos concelhios diferentes dos atuais para melhor garantir a coesão 

territorial e o desenvolvimento local; ...................................................................................................  

Muitos outros não sabiam o que pensar sobre a reforma em causa. ...................................................  

Mas a verdade é que o resultado de todas as sessões de esclarecimento, todas sem exceção, foi no 

sentido de manter a configuração atual das freguesias e, por conseguinte, do concelho de Oliveira 

do Bairro. ............................................................................................................................................  

Respeitando, como respeitamos, a vontade claramente expressa pelos oliveirenses, mamarrosenses, 

bustuenses, troviscalenses, oianenses e palhacenses na sondagem promovida pela câmara 

municipal; ...........................................................................................................................................  

Sabendo, como sabemos, que estamos obrigados a cumprir esta, e qualquer outra, Lei da 
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República; ...........................................................................................................................................  

Somos de parecer que os limites administrativos territoriais do concelho de Oliveira do Bairro se 

devem manter tal qual hoje os conhecemos, fazendo justiça às gentes que, com a sua força, 

sacrifício, tenacidade e altruísmo, têm feito deste concelho uma terra próspera, empreendedora e 

solidária.»”. ........................................................................................................................................  

2.º - Remeter o sobredito parecer à Assembleia Municipal, nos termos legais. ....................................  

Pelo Vereador Jorge Mendonça foi apresentada uma declaração de voto que fica apensa a esta Ata, 

dela fazendo parte integrante nos termos legais. ..............................................................................  

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

PONTO 3 – PROPOSTA APRESENTADA PELO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA – NOVA ALAMEDA 

DA CIDADE – IMPLANTAÇÃO DA ROTUNDA 4 (A SUL DA ESOB) E ABERTURA DE FUTURO 

ARRUAMENTO - COMPRA DO PRÉDIO RÚSTICO ARTIGO 9384/OLIVEIRA DO BAIRRO, PELO PREÇO 

DE 130.000,00 €. ...............................................................................................................................  

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 Manuel Borras. ...............  

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

Mendonça, aprovar e autorizar a compra do prédio rústico artigo 9384/Oliveira do Bairro, pelo 

preço de 130.000,00 € (cento e trinta mil euros) aos proprietários identificados no ponto 1 e nas 

condições propostas no ponto 4, ambos da Proposta apresentada pelo Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 24 de setembro de 2012 e que aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os 

efeitos. ..............................................................................................................................................  

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

PONTO 4 – PROPOSTA APRESENTADA PELO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA – REQUALIFICAÇÃO 

NA RUA DO CEMITÉRIO EM OLIVEIRA DO BAIRRO - COMPRA DE 362M2 DE TERRENO DO PRÉDIO 

RÚSTICO ARTIGO 8687/OLIVEIRA DO BAIRRO, PARA PASSEIO E ESTACIONAMENTO PELO PREÇO 

DE 18.100,00 €, A ANTÓNIO PEREIRA DOS SANTOS PIRES E MULHER ALBINA DE SOUSA VELA.  

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

e o Vereador Manuel Borras. .............................................................................................................  

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

Mendonça, aprovar e autorizar o seguinte: ........................................................................................  

1.º - O pagamento da importância de 18.100,00 € (dezoito mil e cem euros) pela compra dos 

362m2 de terreno que irão integrar o domínio público municipal, aos proprietários António Pereira 

dos Santos Pires e mulher Albina de Sousa Vela; ................................................................................  
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2.º - A execução do muro em conformidade com a negociação levada a efeito com os 

proprietários. .....................................................................................................................................  

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

PONTO 5 – REQUERIMENTO DE TEIXEIRA & BARROS, LDA. A SOLICITAR O ALARGAMENTO DE 

HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL “CAFÉ SAGITÁRIO”. ................................................  

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

assunto e o Vereador Manuel Borras. ................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar o Alargamento do 

Horário do Estabelecimento “Sagitário Bar” até às 04:00, nos dias 29 de setembro, 4, 6, 13, 20 e 

31 de outubro, 3, 10, 17 e 24 de novembro, 1, 8, 15, 22 e 29 de Dezembro, do corrente ano. ........  

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

PONTO 6 – OFÍCIO DA OIACELERA – ASSOCIAÇÃO DE DESPORTOS MOTORIZADOS, A SOLICITAR 

A CEDÊNCIA DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO. ..............................................................................  

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 de 1 

computador usado à Oiãcelera – Associação de Desportos Motorizados. ...........................................  

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

 

A D I T A M E N T O 

 

PONTO 1 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO, A ADREP – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA RECREATIVA E EDUCATIVA DA PALHAÇA E O 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OLIVEIRA DO BAIRRO – CEDÊNCIA DO GINÁSIO POLIVALENTE 

DO PÓLO ESCOLAR DA PALHAÇA. ....................................................................................................  

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 Minuta de Protocolo, 

que aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os efeitos legais, a celebrar entre o 

Município de Oliveira do Bairro, a Associação Desportiva Recreativa e Educativa da Palhaça (ADREP) 

e o Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro, com vista à cedência gratuita do Ginásio 

Polivalente do Pólo Escolar da Palhaça. .............................................................................................  

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

PONTO 2 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 11/2012 DA UNIDADE ADMINISTRATIVA E JURÍDICA – 
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CONCURSO DE GUARDA NOTURNO – DESIGNAÇÃO DE VOGAIS SUPLENTES. .................................  

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, nomear as Técnicas Municipais 

Eng.ª Sandra Carla dos Santos Costa e Ana Paula Direito da Silva, como vogais suplentes para 

integrar o júri do procedimento de seleção para atribuição de seis licenças de guarda-noturno. ........  

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

PONTO 3 – OFÍCIO DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO CAMARNAL, A SOLICITAR A 

CEDÊNCIA DO “ESPAÇO INOVAÇÃO” NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2012, PARA EFEITOS DE 

REALIZAÇÃO DE CONVÍVIO COMEMORATIVO DO ANIVERSÁRIO DO GRUPO DE CANTARES DOS 

MOINHOS. .........................................................................................................................................  

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 

“Espaço Inovação” no dia 14 de outubro de 2012 à Associação Cultural Amigos do Camarnal, para 

efeitos de realização de convívio comemorativo do aniversário do Grupo de Cantares dos Moinhos.  

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

PONTO 4 – PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO E O 

MUNICÍPIO DE ÁGUEDA – RECOLHA E ENTREGA DE CÃES E GATOS VIVOS ABANDONADOS NA 

ÁREA GEOGRÁFICA DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO. .........................................................  

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

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

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 Município de Águeda, com vista à recolha e entrega de cães e 

gatos vivos, abandonados na área geográfica do Município de Oliveira do Bairro. ............................  

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

PONTO 5 – PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO E A ADRA – ÁGUAS DA REGIÃO DE AVEIRO, S.A. – PARTILHA DE INFORMAÇÃO 

GEORREFERENCIADA. ........................................................................................................................  

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a Minuta de Protocolo, 
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que aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os efeitos legais, a celebrar entre o 

Município de Oliveira do Bairro e a Águas da Região de Aveiro, com vista à partilha de informação 

geográfica georreferenciada entre o Município de Oliveira do Bairro e a AdRA. ...............................  

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

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

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

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

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS:  ............................................................ 2.150.193 Euros e 75 Cêntimos 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS:  ................................................... 1.016.806 Euros e 52 Cêntimos 

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES:  ....................................................... 3.167.000 Euros e 27 Cêntimos 

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

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

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

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

FERNANDO HENRIQUES, residente na freguesia de Oliveira do Bairro, congratulou-se com o facto 

de ter sido intervencionado o trânsito na confluência da Rua da Misericórdia com a Rua Cândido 

dos Reis, sugerindo algumas melhorias aquando da colocação definitiva dos lancis. ..........................  

MANUEL MARTINS, Presidente da Junta de Freguesia da Palhaça, referiu que as chuvas afetam 

grandemente as valas e tendo em atenção a aproximação da época de Inverno, urge solucionar 

esta questão, nomeadamente no que respeita à limpeza. ..................................................................  

Abordou ainda a questão da iluminação pública, nomeadamente no Inverno. ..................................  

Questionou ainda sobre o ponto de situação acerca da Feira da Palhaça. ..........................................  

Procurou saber se irá ser realizado o evento “65 em Festa”. ..............................................................  

O Presidente da Câmara, informou que honra os compromissos, pelo que irá realizar-se no dia 26 

de Outubro o evento “65 em Festa”, isto, apesar da conjuntura adversa, sendo um gesto para com 

aquelas pessoas que tanto deram ao Município de Oliveira do Bairro. ...............................................  

Informou estar a decorrer o procedimento concursal do Projeto da Feira da Palhaça. ........................  

Em relação à iluminação, referiu que a única mudança que ocorreu foi a mudança do sistema, o 

qual já deu nota anteriormente..........................................................................................................  

Informou que, com uma ou outra melhoria, irá ocorrer a mudança na confluência das Ruas 

Cândido dos Reis e Rua da Misericórdia. ............................................................................................  

O Vereador Carlos Ferreira informou que ontem lhe chegou um orçamento, para limpeza da vala 

junto à Zona Industrial da Palhaça, existindo contudo situações em que a responsabilidade compete 



 

 
 
 

         12|13 

 

aos confinantes. .................................................................................................................................  

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

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

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 e quarenta 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 
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_________________________________________ 

LÍLIA ANA DA CRUZ OLIVEIRA MARTINS ÁGUAS 

 

 

 

_________________________ 

MANUEL FERREIRA BORRAS 

 

 

 

_____________________________ 

JOSÉ MIGUEL CARDOSO DUARTE 

 

 


