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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PRIVADA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO, REALIZADA NO DIA 8 DE 

NOVEMBRO DE 2012.  ..................................  

 

Aos oito dias do mês de novembro de dois mil e doze, nesta Cidade de Oliveira do Bairro, na Sala 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Presidente da Câmara e os Vereadores Jorge 

Mendonça e Henrique Tomás. ..........................................................................................................  

O Vereador Jorge Mendonça fez referência à questão da Reorganização Administrativa e da 
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Proposta emanada pela Unidade Técnica. ..........................................................................................  

Fez referência igualmente ao desaparecimento de algumas tampas de saneamento. .........................  

Relativamente ao acesso à Escola Secundária fez referência à obra que foi recentemente concluída, 

e apesar da qualidade da mesma, referiu a inexistência de lancil num determinado ponto do 

percurso. ............................................................................................................................................  

Em relação a uma entrevista do Presidente do Grupo Desportivo de Águas Boas e a sua pretensão 

em ter um campo relvado, referiu que se deveria pensar em elaborar um Plano Estratégico 

Desportivo Municipal. ........................................................................................................................  

Focou um aspeto relacionado com o adro da Capela de Perrães, questionando se o mesmo será 

pertença do domínio público autárquico, se é baldio ou se será pertença da igreja. ..........................  

O Vereador Henrique Tomás, congratulou-se pelo arranjo efetuado na Fonte da Seara, dado ser um 

bem que deve ser mantido com elevada qualidade, dados os inúmeros utentes que ali se deslocam.  

Recordou já se terem passado três anos desde que abordou pela primeira vez a questão das 

habitações degradadas no Concelho, contudo as soluções encontradas não têm sido as melhores, 

salvo um exemplo positivo ocorrido na Palhaça, pelo que, mantém a sua preocupação 

relativamente a habitações que ainda se encontram em muito mau estado, o que coloca em risco 

as pessoas. .........................................................................................................................................  

Em relação à Rua paralela à Avenida Dr. Abílio Pereira Pinto, questionou sobre o estado da mesma, 

porque é que ainda não está alcatroada, e onde existe um poço que coloca em risco os utilizadores 

pedonais. ...........................................................................................................................................  

Abordou a questão de trânsito junto ao Estádio Municipal, havendo uma língua de distribuição de 

trânsito que não é a melhor solução, sendo que, uma simples rotunda poderia resolver a situação. ..  

Alertou para o facto de na Caneira de Vila Verde, continuar a haver um local em que deveria ser 

retirada uma raiz de uma árvore. .......................................................................................................  

O Presidente da Câmara informou estar prevista uma intervenção na Caneira de Vila Verde a 

realizar em 2013. ...............................................................................................................................  

Em relação à questão do trânsito e das soluções encontradas, disse que a Câmara Municipal 

planeia entendendo que é o melhor, sendo que estará atento a possíveis melhorias. ........................  

Em relação à rua paralela à Avenida Dr. Abílio Pereira Pinto, informou que brevemente será 

asfaltada. ...........................................................................................................................................  

No que concerne às habitações degradadas informou já ter havido algumas intervenções levadas a 

efeito pela Autarquia, sendo esta uma preocupação do Executivo Municipal. ....................................  
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Quanto ao arranjo da Fonte da Seara, disse esperar que os efeitos futuros sejam os melhores. .........  

No que respeita ao adro da Capela de Perrães informou que irá averiguar internamente, se existe 

algum documento na Câmara Municipal que ajude a esclarecer. .......................................................  

Relembrou que a pretensão do Grupo Desportivo de Águas Boas não é recente, contudo, 

representa investimentos avultados, sendo que, de momento, terão de utilizar os equipamentos 

que já existem. ...................................................................................................................................  

Relativamente à beneficiação junto à Escola Secundária, informou faltar apenas a sinalização 

vertical, sendo ainda pretensão do Município efetuar uma intervenção nos solos de baixo para 

cima, para garantir o passeio. ............................................................................................................  

No que respeita à Reorganização Administrativa, relembrou as decisões dos Órgãos Municipais que 

foram unânimes, não tecendo comentários relativamente a este assunto. .........................................  

Informou ter tido hoje lugar o ato de posse administrativa, no âmbito do processo de expropriação 

do terreno necessário para realizar a Rotunda III da Nova Alameda da Cidade. ..................................  

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

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

FEIRA DA PALHAÇA – 2.ª FASE: APROVAÇÃO DA LISTA DE ERROS E OMISSÕES, RESPOSTA ÀS 

LISTAS DE ERROS E OMISSÕES, NOVO MAPA DE QUANTIDADES E PRORROGAÇÃO DO PRAZO 

FIXADO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS. ............................................................................  

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

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

1.º - Aprovar a Lista de Erros e Omissões apresentadas pelos interessados no procedimento 

concursal da empreitada “Construção da Feira da Palhaça – 2.ª Fase”; .............................................  

2.º - Aprovar a resposta às Listas de Erros e Omissões, que se junta às Peças de Procedimento, bem 

como o novo Mapa de Quantidades; .................................................................................................  

3.º - Aprovar a prorrogação do prazo para apresentação das propostas. ...........................................  

4.º - Notificar todos os interessados que tenham adquirido o processo de concurso a dar 

conhecimento da presente deliberação. .............................................................................................  

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

PONTO 3 – E-MAIL DO PARTIDO SOCIALISTA, A SOLICITAR A CEDÊNCIA DO AUDITÓRIO DO 

“ESPAÇO INOVAÇÃO” NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2012. ................................................  
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Por se declarar impedido, o Vereador Henrique Tomás, 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” ao Partido Socialista – Concelhia de Oliveira do Bairro, nos dias 16 

e 17 de novembro de 2012. ..............................................................................................................  

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

PONTO 4 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE 

“CONSTRUÇÃO DE LAR DE IDOSOS E LAR RESIDENCIAL DR. FERNANDO PEIXINHO” – NOMEAÇÃO 

DE DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO E COORDENADOR DE SEGURANÇA – RATIFICAÇÃO DO 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DATADO DE 02/11/2012. ................................................  

Por se declarar impedido, o Vereador Henrique Tomás, 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, ratificar o despacho do Presidente 

da Câmara datado de 2 de novembro de 2012. ................................................................................  

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

 

A D I T A M E N T O 

 

PONTO 1 – VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DO DR. ANTÓNIO TAVARES SIMÕES CAPÃO. ......  

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 um voto de pesar pelo 

falecimento do Dr. António Tavares Capão, devendo o mesmo ser comunicado à família. .................  

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

PONTO 2 – INFORMAÇÃO TÉCNICA N.º 78.2012 PRESTADA PELA UNIDADE DE OBRAS 

PARTICULARES - PROCESSO DE OBRAS N.º 51/10 DE SÉRGIO FERREIRA REIS – PEDIDO DE ISENÇÃO 
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DE TAXAS DEVIDAS PELA EMISSÃO DE ALVARÁ DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO. ...............................  

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a isenção de taxas 

relativas à emissão do Alvará de Construção, relativo ao Processo de Obras n.º 51/10, de Sérgio 

Ferreira Reis, ao abrigo do disposto na alínea b), do n.º 4 do art.º 16.º do RMTEU – Regulamento 

Municipal de Taxas e Outras Receitas Referentes à Edificação e Urbanização do Concelho de 

Oliveira do Bairro, condicionado à entrega da declaração prevista na alínea a), do n.º 5 do art.º 16.º 

daquele mesmo Regulamento, ou seja, declarar que o prédio construído se destina à primeira 

habitação própria e permanente, por um período mínimo de 5 anos. ................................................  

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

PONTO 3 – E-MAIL DA ACIB – ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DA BAIRRADA, A 

SOLICITAR A CEDÊNCIA DO AUDITÓRIO DO “ESPAÇO INOVAÇÃO” NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 

2012 PARA EFEITOS DE REALIZAÇÃO DE UMA AÇÃO SOBRE “NOVOS SISTEMAS DE INCENTIVO 

DO QREN”. ........................................................................................................................................  

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 22 

de novembro de 2012, para efeitos de uma ação sobre “Os Novos Sistemas de Incentivos do 

QREN”. ..............................................................................................................................................  

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

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

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria referente ao dia 7 

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

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS:  ............................................................ 2.154.203 Euros e 61 Cêntimos 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS:  ................................................... 1.043.226 Euros e 60 Cêntimos 

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES:  ....................................................... 3.197.430 Euros e 21 Cêntimos 

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

APROVAÇÃO DA ATA: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, 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 

quinze 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 

 

 

 

________________________________ 

CARLOS MANUEL FERREIRA FERREIRA 

 

 

 

_________________________________ 

JORGE DIOGO CARDOSO MENDONÇA 
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_________________________________________ 

LÍLIA ANA DA CRUZ OLIVEIRA MARTINS ÁGUAS 

 

 

 

_________________________ 

HENRIQUE SANTIAGO TOMÁS 

 

 

 

_____________________________ 

JOSÉ MIGUEL CARDOSO DUARTE 

 

 

 

 


