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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO, REALIZADA NO DIA 25 DE 

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

 

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de dois mil e doze, nesta Cidade de Oliveira do Bairro, na 

Sala de Reuniões de Câmara Municipal, sita nos Paços do Município, realizou-se pelas catorze horas 

e trinta minutos, sob a Presidência do Presidente da Câmara, Mário João Ferreira da Silva Oliveira e 

com a participação do Vice-Presidente da Câmara Joaquim Manuel Santos Alves de Jesus e dos 

Vereadores, Laura Sofia Aires Ferreira Pires, Carlos Manuel Ferreira Ferreira, Jorge Diogo Cardoso 

Mendonça, Lília Ana da Cruz Oliveira Martins Águas e Henrique Santiago Tomás, a reunião 

ordinária 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. .......  

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

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

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

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

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

ADITAMENTO DE PONTOS EXTRA À ORDEM DO DIA DA REUNIÃO ...................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, reconhecer a urgência na 

introdução dos pontos do aditamento na Ordem de Trabalhos da presente Reunião de Câmara, nos 

termos das disposições conjugadas dos art.º 19.º do Código de Procedimento Administrativo, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 424/91 de 15 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 

31 de Janeiro e art.º 83.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, alterado pela Lei n.º 5-A/2002 de 

11 de Janeiro. ...................................................................................................................................  

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

PONTO 1 - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA | ASSUNTOS DE INTERESSE CONCELHIO. .........  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Presidente da Câmara e os Vereadores Laura Pires, 

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

A Vereadora Lília Águas, reconheceu o apoio que a CMOB prestou à II.ª Gala do Desporto, dado 

que aquele evento dignifica o desporto e todos os seus intervenientes. .............................................  

Reportando-se às comemorações do Dia do Idoso, procurou saber qual o número de inscritos à 
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deslocação à Quinta da Malafaia e se o mesmo decresceu relativamente ao ano anterior. ................  

O Vereador Jorge Mendonça reportando-se à construção do Armazém Municipal e tendo o 

contrato já sido celebrado, procurou saber o ponto de situação. .......................................................  

Em relação à atribuição dos prémios escolares promovido pelo Jornal da Bairrada, que teve lugar no 

Salão Nobre dos Paços do Concelho, referiu valer a pena envolver mais a comunidade escolar, 

nomeadamente com o escrito de textos, que poderiam no final de cada ano letivo ser publicados. ..  

Recordou que no passado sábado passaram 29 anos sobre o falecimento de António de Cértima, 

pelo que, no próximo ano o Município poderia assinalar aquela mesma data, tendo em atenção o 

prestígio daquela personalidade.........................................................................................................  

Mais disse que o escritor e jornalista Manuel António de Pina, recentemente falecido, residiu no 

Concelho de Oliveira do Bairro, pelo que, o Município poderia assinalar aquela presença no 

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

Em relação à homenagem ao Padre Acúrcio, relembrou que a Câmara Municipal votou contra a 

colocação da placa e agora foi colocado um memorial. .....................................................................  

O Vereador Henrique Tomás, abordou a questão do cruzamento junto à Escola de Condução de 

Oliveira do Bairro, questionando se não poderia ser colocada uma rotunda no local. ........................  

Referiu que na Amoreira do Repolão, junto à Trav. Sr. dos Aflitos, existe a disponibilidade de 

cedência de terreno, que implica a construção de um muro de suporte de terras, pelo que, 

procurou saber se estará prevista a resolução do problema. ..............................................................  

Em relação à Gala do Desporto, reconheceu que se está a tornar um evento social que é apoiado 

pela Autarquia e que promove o Desporto não só do Concelho mas também da Bairrada. ...............  

Em relação ao estacionamento na Av. Dr. Abílio Pereira Pinto, em frente à loja dos 300, referiu não 

existir qualquer identificação. .............................................................................................................  

Em relação à Reorganização Administrativa, apesar de reconhecer que se deve cumprir a Lei, 

congratulou-se pelo facto de a Assembleia Municipal ter votado com clareza o assunto, decidindo a 

continuidade das mesmas Freguesias no Concelho de Oliveira do Bairro. ..........................................  

Referiu ter sido informado que no Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro tinham sido 

dispensados cerca de 40 professores, no IPSB tinham sido dispensados cerca de 20 professores, 

sendo que, em relação ao número de alunos, este reduziu em cerca de 200 alunos. .........................  

O Presidente da Câmara, reportando-se à deslocação dos Idosos à Quinta da Malafaia, referiu que 

se encontram inscritos 1.009 idosos. .................................................................................................  

Em relação à questão dos alunos, relembrou que o Concelho continua a crescer, sendo que, com a 

Construção do Pólo da Mamarrosa se encerra um ciclo e se dá cumprimento cabal à Carta 
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Educativa. ..........................................................................................................................................  

Em relação à Reorganização Administrativa, reconheceu que todos estão de acordo na manutenção 

das Freguesias do Concelho, aguardando-se posteriores decisões. ....................................................  

Informou que poderá ser equacionada a questão da marcação do estacionamento na Av. Dr. Abílio 

Pereira Pinto.......................................................................................................................................  

Em relação à Gala do Desporto promovida pelo Jornal da Bairrada, tem sido levada a efeito com o 

apoio da Câmara Municipal, considerou importante para o Desporto e para a região da Bairrada, 

sendo distinguidas não só personalidades do Concelho, mas igualmente de toda a região. ...............  

Em relação à situação existente na Trav. Sr. dos Aflitos, disse que a Câmara Municipal agradece a 

disponibilidade das pessoas para ceder espaços para domínio público, contudo, há que definir 

prioridades, pelo que, a seu tempo será dada a respetiva resposta. ...................................................  

No que respeita ao cruzamento junto à Escola de Condução, informou não haver espaço suficiente 

para a instalação de uma rotunda, pelo que, se está a proceder às melhorias que já se encontram a 

ser implementadas no local. ...............................................................................................................  

Em relação à homenagem ao Padre Acúrcio, relembrou que a Câmara Municipal votou contra a 

colocação de uma placa no exterior do Cemitério, tendo posteriormente sido equacionada a 

possibilidade de ser efetuada a homenagem da forma que foi, agora, levada a efeito. ......................  

Em relação ao falecimento de Manuel António Pina, referiu ter conhecimento que o mesmo residiu 

no Concelho, desconhecendo o local exato. ......................................................................................  

No que respeita ao 30.º Aniversário do falecimento de António de Cértima, disse ficar o registo e 

que a Câmara Municipal tentará enquadrá-lo em alguma iniciativa. ..................................................  

Em relação aos Prémios Escolares, disse tratar-se de uma iniciativa do Jornal da Bairrada, referindo 

que esta tem sido apoiada pelo Município. ........................................................................................  

Em relação ao Armazém, o mesmo será instalado em Vila Verde, sendo o seu custo estimado em 

cerca de 140 mil euros, com um prazo de execução de cerca de 3 a 4 meses. ...................................  

A Vereadora Laura Pires informou que quando o Vereador Jorge Mendonça propôs a compilação 

dos textos, se referia à semana da poesia, não se recordando de o ter feito em relação aos Prémios 

do Jornal da Bairrada. ........................................................................................................................  

Relativamente à preocupação manifestada pelo Vereador Henrique Tomás, disse compreender, mas 

que por exemplo a Palhaça, é evidência do contrário, uma vez que, neste momento as salas se 

encontram todas ocupadas, o que revela que os Centros Escolares, têm sido um polo de atração 

para crianças residentes nos concelhos limítrofes, já que a oferta garante tranquilidade às famílias. 

Disse ainda que é necessário fazer investimento que fixe população. .................................................  
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O Vereador Carlos Ferreira informou que a vala da Palhaça já se encontra limpa, tendo igualmente 

sido efetuada a intervenção na fonte do Parque da Seara, sendo que, amanhã irá ser feita a 

avaliação pela Delegação de Saúde, para verificar se a mesma já pode ser aberta à população. ........  

Mais disse terem sido efetuadas algumas correções nas sarjetas na Mamarrosa, tendo havido 

igualmente intervenções junto ao Parque Desportivo de Oliveira do Bairro, priorizando a qualidade 

de vida da população. ........................................................................................................................  

Em relação ao memorial ao Padre Acúrcio relembrou que a ideia era a não colocação de uma placa 

no exterior do cemitério, não se vendo inconveniente na colocação de uma placa junto ao jazigo, 

sendo que o trabalho agora executado dignifica o Concelho. ............................................................  

A Vereadora Lília Águas referiu que em relação à deslocação à Quinta da Malafaia, reiterou a sua 

opinião que apesar de concordar com a comemoração do dia do idoso, não concordava com o 

facto de ser sempre para o mesmo local. ...........................................................................................  

O Vereador Jorge Mendonça, em resposta à Vereadora Laura Pires, esclareceu que relativamente à 

semana da Poesia, fez a referência, mas também a fez relativamente aos Prémios Escolares. ............  

Procurou saber igualmente a razão que levou a ser colocada à apreciação por parte da Câmara 

Municipal da colocação de uma placa no exterior do Cemitério e não ter sido apreciada a colocação 

do memorial. .....................................................................................................................................  

O Presidente da Câmara, relembrou ter sido levado a efeito um inquérito aos idosos, os quais 

reafirmavam o gosto de continuar a deslocar-se à Quinta da Malafaia, sendo que, anualmente são 

efetuadas visitas a locais diferentes. ...................................................................................................  

O Vereador Henrique Tomás relembrou que do inquérito realizado não era evidente a vontade da 

maioria, sendo que as questões não se encontravam corretamente colocadas. ..................................  

Mais disse haver poucos Concelhos que possuam as condições de Oliveira do Bairro, sendo que as 

pessoas gostariam de fazer um passeio, mas depois conviver num local com excelentes condições, 

onde pudessem participar Ranchos e Bandas do Concelho. ...............................................................  

O Presidente da Câmara referiu que a melhor resposta é a inscrição das pessoas, relembrando que 

a Autarquia leva a efeito uma série de iniciativas que são divulgadas no Concelho e que não 

contam com uma décima parte dos participantes que agora se inscreveram, reconhecendo que o 

espaço existente no Concelho é excelente, contudo, tal organização ficaria mais dispendiosa 

relativamente àquela que tem sido levada a efeito. ............................................................................  

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

PONTO 2 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE OBRAS MUNICIPAIS – PAVIMENTAÇÃO 

DE ARRUAMENTOS NO CONCELHO 2011. .........................................................................................  
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Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Presidente da Câmara a fim de introduzir o 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a Informação da Unidade 

de Obras Municipais, datada de 15 de outubro de 2012, que aqui se dá por integralmente 

reproduzida, nos exatos termos exarados. ..........................................................................................  

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

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

ESCOLA DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DE BUSTOS – 

APROVAÇÃO DA 2.ª REVISÃO DE PREÇOS PROVISÓRIA, NO MONTANTE DE 13.673,37 € + IVA. .....  

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a 2.ª Revisão de Preços 

Provisória da Empreitada de “Construção da Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Educação Pré-

Escolar de Bustos”, no valor de 13.673,37 € (treze mil seiscentos e setenta e três euros e trinta e 

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

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

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

ESCOLA DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DE VILA VERDE – 

APROVAÇÃO DA 3.ª REVISÃO DE PREÇOS PROVISÓRIA, NO MONTANTE DE 4.208,41 € + IVA. .......  

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a 3.ª Revisão de Preços 

Provisória da Empreitada de “Construção da Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Educação Pré-

Escolar de Vila Verde”, no valor de 4.208,41 € (quatro mil duzentos e oito euros e quarenta e um 

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

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

PONTO 5 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE OBRAS MUNICIPAIS – REGIME DO 

DECRETO-LEI N.º 190/2012 DE 22 DE AGOSTO – REGIME DE LIBERAÇÃO DE CAUÇÕES. .................  

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 Laura Pires, Carlos Ferreira, Jorge 

Mendonça, Lília Águas e Henrique Tomás..........................................................................................  

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

1.º - Autorizar a liberação das cauções que tenham sido prestadas no âmbito dos contratos 
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referidos no art.º 2.º do Decreto-Lei n.º 190/2012, de 22 de agosto, após a realização de vistoria e 

de acordo com os termos previstos no n.º 2 do art.º 3.º, sem prejuízo dos números 3, 4 e 5 do 

mesmo artigo e diploma. ....................................................................................................................  

2.º - No caso de obras de demolição, autorizar a liberação total da caução decorrido um ano, 

contado da data de receção provisória da obra, com a condição de inexistência de defeitos da obra, 

da responsabilidade do empreiteiro, nos termos do disposto no n.º 5 do art.º 3 e art.º 4.º do 

diploma antes mencionado. ................................................................................................................  

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

PONTO 6 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE GESTÃO ECONÓMICA, FINANCEIRA E 

PATRIMONIAL – GRANDE PRÉMIO ABIMOTA – COMPARTICIPAÇÃO. ................................................  

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, aprovar a comparticipação no 

evento “Grande Prémio Abimota/Região de Aveiro 2012” no montante de 4.000,00 € (quatro mil 

euros) acrescido de IVA à taxa legal em vigor, a transferir para a Comunidade Intermunicipal da 

Região de Aveiro. ................................................................................................................................  

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

PONTO 7 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO SECRETÁRIO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA – 

CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO E A ASSOCIAÇÃO 

HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE OLIVEIRA DO BAIRRO - ATRIBUIÇÃO DE 

SUBSÍDIO NO MONTANTE DE 25.000,00 € PARA COMPARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE UM 

VEÍCULO DE SOCORRO E ASSISTÊNCIA TÁTICO. ................................................................................  

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 a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oliveira 

do Bairro, com vista à atribuição de uma comparticipação financeira no valor 25.000,00 € (vinte e 

cinco mil euros), para apoio à aquisição de um Veículo de Socorro e Assistência Tático ....................  

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

PONTO 8 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA APRESENTADA PELA UNIDADE DE BIBLIOTECAS E MUSEUS – 

CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO E A UNIÃO 

DESPORTIVA CULTURAL E RECREATIVA DO SILVEIRO - ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO 
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FINANCEIRA NO MONTANTE DE 2.500,00 € PARA APOIO À REALIZAÇÃO DA ESTREIA NACIONAL 

DA PEÇA DE TEATRO “E TUDO O CASAMENTO LEVOU”. ..................................................................  

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

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

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

1.º - 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 União Desportiva Cultural e 

Recreativa do Silveiro, com vista à atribuição de uma comparticipação financeira no valor de 

2.500,00 € (dois mil e quinhentos euros), para apoio à realização da estreia nacional da peça de 

teatro “E tudo o casamento levou”. .................................................................................................  

2.º - Apoiar a publicitação, a divulgação e demais despesas inerentes à logística do evento. ............  

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

 

A D I T A M E N T O 

 

PONTO 1 – INFORMAÇÃO N.º 78, PRESTADA PELA UNIDADE DE BIBLIOTECAS E MUSEUS – 

CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO, A ASSOCIAÇÃO 

COMERCIAL E INDUSTRIAL DA BAIRRADA E AS SEIS FREGUESIAS DO CONCELHO. ..........................  

Por se declarar impedida, a Vereadora Lília Águas, nos termos e ao abrigo do n.º 4 do art.º 24.º do 

Código do Procedimento Administrativo, não participou na votação do presente assunto da Ordem 

de Trabalhos, declaração de impedimento aquela que foi aceite pelo Presidente da Câmara. ............  

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 Comercial e Industrial da Bairrada e as seis Freguesias 

que compõem o Concelho de Oliveira do Bairro, com vista à atribuição de uma comparticipação 

financeira no valor 11.255,00 € (onze mil duzentos e cinquenta e cinco euros), destinada a 

Iluminação Natalícia e Animação durante o período de Natal. ..........................................................  

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

PONTO 2 – INFORMAÇÃO N.º 216/2012, PRESTADA PELA UNIDADE DE EDUCAÇÃO – 

CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO, 

A ESCOLA DE ARTES DA BAIRRADA E O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OLIVEIRA DO BAIRRO, 

NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR – COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA. ........................  
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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 Escola de Artes da Bairrada e o Agrupamento de Escolas de 

Oliveira do Bairro, com vista à promoção e desenvolvimento artístico da Componente de Apoio à 

Família (atividade de música). ............................................................................................................  

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

PONTO 3 – INFORMAÇÃO N.º 201/2012, PRESTADA PELA UNIDADE DE EDUCAÇÃO – 

CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO E ENTIDADES CONCELHIAS, NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR. ............................  

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar as minutas de Protocolo 

de Colaboração no âmbito da Educação Pré-Escolar, a celebrar entre o Município de Oliveira do 

Bairro e as seguintes entidades concelhias: Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro, Santa 

Casa da Misericórdia de Oliveira do Bairro, Centro Social e Paroquial São Pedro da Palhaça, Centro 

Ambiente para Todos, Casa do Povo da Mamarrosa, AMPER e Sóbustos. ..........................................  

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

PONTO 4 – INFORMAÇÃO N.º 202/2012, PRESTADA PELA UNIDADE DE EDUCAÇÃO – 

CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO E ENTIDADES CONCELHIAS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DE 

REFEIÇÕES ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO. ........................................  

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

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

Parceria, a celebrar entre o Município de Oliveira do Bairro e as entidades que fornecem as 

refeições escolares, designadamente as seguintes: ABC-Associação Beneficência e Cultural de 

Bustos, Sóbustos, Solsil-Associação de Solidariedade Social do Silveiro, Casa do Povo da 

Mamarrosa, Centro Social Paroquial São Pedro da Palhaça, Santa Casa da Misericórdia de Oliveira 

do Bairro, AMPER-Associação dos Amigos de Perrães e Associação Centro Ambiente para Todos. ....  

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

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

ESCOLA DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DE VILA VERDE - 

APROVAÇÃO DE TRABALHOS A MAIS A PREÇOS CONTRATUAIS E A PREÇOS ACORDADOS NO 

MONTANTE TOTAL DE 120.983,35 €, TRABALHOS A MENOS NO MONTANTE DE 81.163,49 €, E 
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APROVAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO. ........................................................................................  

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

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

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

1.º - Aprovar os Trabalhos a Mais a Preços Contratuais, os Trabalhos a Mais a Preços Acordados e 

Trabalhos a Menos na Empreitada de “Construção da Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico e 

Educação Pré-Escolar de Vila Verde” adjudicada ao Consórcio constituído pelas firmas Joaquim 

Fernandes Marques & Filhos, Lda. e Argoconstrutora – Construção Civil, Lda., no montante de 

13.503,33 € (treze mil quinhentos e três euros e trinta e três cêntimos), 107.480,01 € (cento e sete 

mil quatrocentos e oitenta euros e um cêntimo) e 81.163,49 € (oitenta e um mil cento e sessenta e 

três euros e quarenta e nove cêntimos) respetivamente, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. .....  

2.º - Aprovar a Minuta de Contrato, que aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os 

efeitos legais. .....................................................................................................................................  

3.º - Aprovar a prorrogação de prazo subjacente a este contrato adicional de trabalhos, num total 

de 23 dias, de acordo com o n.º 3 do art.º 151 do D.L. n.º 59/99 de 2 de Março. .............................  

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

PONTO 6 – PROPOSTA APRESENTADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA – AQUISIÇÃO DE PARCELA 

DE TERRENO COM 1.202 M2 DO PRÉDIO RÚSTICO ARTIGO 2.180, SITO NA FREGUESIA DE 

OLIVEIRA DO BAIRRO, PELO PREÇO DE 5.500,00 €, PARA ALARGAMENTO DA ZONA INDUSTRIAL 

DE VILA VERDE (SUL). ........................................................................................................................  

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, aprovar e autorizar a aquisição da 

parcela de terreno com 1.202 m2 de área que é parte integrante do prédio inscrito na matriz 

predial rústica da freguesia de Oliveira do Bairro, sob o artigo 2.180, aos proprietários, Aníbal 

Ferreira dos Santos e seu filho Jorge Manuel Silva Ferreira dos Santos e mulher pelo preço de 

5.500,00 € (cinco mil e quinhentos euros), sendo que 5.249,50 € (cinco mil duzentos e quarenta e 

nove euros e cinquenta cêntimos) correspondem ao valor do terreno e os restantes 250,50 € 

(duzentos e cinquenta euros e cinquenta cêntimos) ao pagamento da indemnização do terceiro 

corte de madeira, mediante a outorga de Contrato Promessa de Compra e Venda. .........................  

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

PONTO 7 – E-MAIL DA ACIB A SOLICITAR A CEDÊNCIA DO AUDITÓRIO DO ESPAÇO INOVAÇÃO 

PARA O DIA 15 DE NOVEMBRO, PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOBRE HACCP. ...............................  
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Por se declarar impedida, a Vereadora Lília Águas, nos termos e ao abrigo do n.º 4 do art.º 24.º do 

Código do Procedimento Administrativo, não participou na votação do presente assunto da Ordem 

de Trabalhos, declaração de impedimento aquela que foi aceite pelo Presidente da Câmara. ............  

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 

Auditório do “Espaço Inovação” à ACIB – Associação Comercial e Industrial da Bairrada, no dia 15 

de novembro de 2012, para realização de ação sobre HACCP. ..........................................................  

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

PONTO 8 – APROVAÇÃO DE MINUTA DE PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE 

OLIVEIRA DO BAIRRO E A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURA E RECREIO DA MAMARROSA, 

COM VISTA À ATRIBUIÇÃO DE APOIO À AQUISIÇÃO DE ARMAZÉM. ...............................................  

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, 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 a Associação Beneficente Cultura e Recreio da Mamarrosa, com 

vista à atribuição de uma comparticipação financeira no valor 15.000,00 € (quinze mil euros), 

sendo o valor de 7.500,00 € (sete mil e quinhentos euros) disponibilizado no corrente ano de 2012 

e o valor de 7.500,00 € (sete mil e quinhentos euros) no ano de 2013, com vista à aquisição de 

armazém. ..........................................................................................................................................  

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

PONTO 9 – APROVAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 

DESPORTIVO, A CELEBRAR COM A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA RECREATIVA E EDUCATIVA DA 

PALHAÇA, COM VISTA À ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS 

INSTALAÇÕES. ...................................................................................................................................  

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, aprovar a Minuta de Contrato 

Programa de Desenvolvimento Desportivo, que aqui se dá por integralmente reproduzida para 

todos os efeitos legais, a celebrar entre o Município de Oliveira do Bairro e a Associação Desportiva 

Recreativa e Educativa da Palhaça, com vista à atribuição de uma comparticipação financeira no 

valor de 50.000,00 € (cinquenta mil euros), sendo o valor de 25.000,00 € (vinte e cinco mil euros) 
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disponibilizado no corrente ano de 2012 e o valor de 25.000,00 € (vinte e cinco mil euros) no ano 

de 2013, com vista à manutenção e conservação das instalações. ....................................................  

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

PONTO 10 – APROVAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 

DESPORTIVO, A CELEBRAR COM OLIVEIRA DO BAIRRO SPORT CLUBE, COM VISTA À ATRIBUIÇÃO 

DE APOIO PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PROJETO DESPORTIVO. .......................................  

Por se declararem impedidos, os Vereadores Carlos Ferreira, Jorge Mendonça e Henrique Tomás, 

nos termos e ao abrigo do n.º 4 do art.º 24.º do Código do Procedimento Administrativo, não 

participaram na votação do presente assunto da Ordem de Trabalhos, declarações de impedimento 

aquelas que foram aceites pelo Presidente da Câmara. ......................................................................  

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

e a Vereadora Lília Águas. ..................................................................................................................  

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

Programa de Desenvolvimento Desportivo, que aqui se dá por integralmente reproduzida para 

todos os efeitos legais, a celebrar entre o Município de Oliveira do Bairro e o Oliveira do Bairro 

Sport Clube, com vista à atribuição de uma comparticipação financeira no valor de 55.000,00 € 

(cinquenta e cinco mil euros), a disponibilizar em prestações até maio de 2013, com vista à 

promoção e divulgação do projeto desportivo. .................................................................................  

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

PONTO 11 – INFORMAÇÃO N.º 200/2012, PRESTADA PELA UNIDADE DE EDUCAÇÃO – PROPOSTA 

DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS NO ÂMBITO DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO LETIVO 

2012/2013. ........................................................................................................................................  

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

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

200/2012 da Unidade de Educação, datada de 24 de setembro, a qual se dá aqui por reproduzida 

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

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

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

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria referente ao dia 24 

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

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS:  ............................................................ 2.291.783 Euros e 36 Cêntimos 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS:  ................................................... 1.046.317 Euros e 65 Cêntimos 

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES:  ....................................................... 3.338.101 Euros e 01 Cêntimos 
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 ..........................................................................................................................................................  

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

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

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

MANUEL AUGUSTO, residente na freguesia da Palhaça, reportando-se à ADREP, informou ter sido 

criada mais uma valência de apoio à Educação, a qual é prestado gratuitamente. .............................  

Confirmou que a vala na Palhaça já tinha sido limpa, contudo dever-se-ía pensar em limpar outras 

valas na Freguesia, nomeadamente por já estarmos em período de chuvas. ......................................  

Mais disse haver muitas pessoas que pretende adquirir habitações, face aos equipamentos ali 

existentes, designadamente o Polo Escolar.........................................................................................  

Solicitou que fosse instalado um abrigo na zona do Café Paraíso. .....................................................  

Procurou saber o ponto de situação da construção da Feira da Palhaça. ............................................  

O Presidente da Câmara informou que em relação à questão da Feira, o processo está a decorrer, 

estando a ser prestados os esclarecimentos. ......................................................................................  

Informou que iria considerar a possibilidade de se proceder à instalação de um abrigo de 

passageiros no local indicado. ............................................................................................................  

Referiu que o emprego e os equipamentos escolares, constituem fatores determinantes para a 

fixação de jovens casais......................................................................................................................  

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

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

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 vinte 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........................................................................................  

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

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

MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA 

 

 

 

_______________________________________ 

JOAQUIM MANUEL SANTOS ALVES DE JESUS 

 

 

 

_______________________________ 

LAURA SOFIA AIRES FERREIRA PIRES 

 

 

 

________________________________ 

CARLOS MANUEL FERREIRA FERREIRA 

 

 

 

_________________________________ 

JORGE DIOGO CARDOSO MENDONÇA 

 

 

 

_________________________________________ 

LÍLIA ANA DA CRUZ OLIVEIRA MARTINS ÁGUAS 

 

 

 

_________________________ 

HENRIQUE SANTIAGO TOMÁS 

 

 

 

_____________________________ 

JOSÉ MIGUEL CARDOSO DUARTE 

 


