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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO, REALIZADA NO DIA 29 DE 

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

 

Aos vinte e nove 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 e Henrique Santiago Tomás, a reunião ordinária pública da Câmara Municipal 

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

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

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

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

comunicado a respetiva ausência em 29 de novembro 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 Jorge Ferreira Pato, na 

sequência e em substituição de Lília Ana da Cruz Oliveira Martins Águas, que se encontra ausente, 

de acordo com a sua comunicação de 29 de novembro 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 

introdução dos pontos do aditamento na Ordem de Trabalhos da presente Reunião de Câmara, nos 
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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 Presidente da Câmara deu os parabéns ao Prof. Henrique Tomás, pelo facto de o seu filho ter 

ultrapassado a barreira dos cem golos no campeonato nacional. .......................................................  

O Vereador Jorge Mendonça deu nota de uma notícia publicada no Jornal da Bairrada relativa a 

uma habitação no Parque da Seara, sendo referido que a proprietária mencionou estar desiludida 

com a política, uma vez que a situação já tem vinte e seis anos e não dignifica o Concelho. .............  

Em relação ao Pólo Escolar de Vila Verde e no que respeita à antena, questionou se a mesma se irá 

manter ou se esta impedirá a entrada em funcionamento do Polo Escolar. ........................................  

No que respeita à visita de representantes da Argélia, questionou se a mesma envolveu alguma 

parceria com a Autarquia. ..................................................................................................................  

Questionou se o Presidente da Câmara já tinha uma resposta relativamente à propriedade dos 

adros das Capelas. .............................................................................................................................  

O Vereador Henrique Tomás iniciou a sua intervenção reportando-se à Fonte da Seara, que foi 

objeto de requalificação, referindo não fazer sentido a colocação do gradeamento metálico, que já 

foi retirado por quem ali vai buscar água. ..........................................................................................  

Deu nota do facto de as pinturas na estrada de Vila Verde já não se encontrarem visíveis 

nomeadamente no que respeita às passadeiras, pelo que urge, fazer uma repintura das mesmas. ....  

Salientou que deveria ser repensada a questão da construção de uma passadeira elevada na 

Silveira, uma vez que as viaturas continuam a circular a grande velocidade. ......................................  

Referiu que as cadeiras que compõem o Estádio Municipal necessitam de ser substituídas, já que o 

plástico se encontra bastante degradado. ..........................................................................................  

No que respeita à Reorganização Administrativa, recordou que quando levantou essa questão e 

apesar de ter sido mal interpretado, disse que a Lei deveria ser contestada uma vez que não é justa 

em relação ao Concelho que apenas possui seis Freguesias. ..............................................................  

Mais disse ter havido um consenso em todas as Freguesias, sendo que todas têm a 

responsabilidade de apoiar as populações que não querem que as suas Freguesias sejam agregadas, 
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sendo que o atual Executivo Municipal poderá ficar na história do Concelho se conseguir a 

manutenção das seis freguesias e evitar a desagregação do Concelho. ..............................................  

Relembrou a exposição levada a efeito pelo Presidente da Comissão Política do PS, para que os 

deputados da Assembleia da República votassem contra a agregação das Freguesias, pelo que, no 

seu entender, devem igualmente, os representantes concelhios do PPD/PSD e do CDS/PP, fazer 

idêntica pressão nesse sentido, tanto mais que tem havido uma luta por esse País fora, contra a 

agregação das Freguesias. .................................................................................................................  

Tendo em atenção que o Governo já recuou em algumas posições relativamente a esta Lei, solicitou 

que o Presidente da Câmara lidere todo este processo, para que esta Lei injusta e cruel para o 

Concelho não seja levada por diante, seja por intermédio de Providências Cautelares, Reuniões com 

os deputados na Assembleia da República ou outras que se julgue pertinentes. ................................  

O Presidente da Câmara relembrou terem sido dados passos conjuntos em prol da defesa das 

Freguesias e do Concelho, sendo que, a história já poderá contar esse mesmo trabalho que foi 

levado por diante em todos os órgãos autárquicos. ...........................................................................  

Pelo que tem conhecimento as Freguesias estão a dinamizar algum trabalho e contarão com a 

solidariedade da Câmara Municipal, tendo o PPD/PSD efetuado diligências no sentido de defender 

os interesses do Concelho nesta matéria. ...........................................................................................  

Mais disse, estar solidário com aquilo que é a vontade da população, contudo, não poderá deixar 

de cumprir a Lei de um País democrático. ..........................................................................................  

Acerca do Estádio Municipal informou que a questão está a ser tratada, pelo que brevemente será 

encontrada uma solução. ...................................................................................................................  

Sobre as pinturas das passadeiras, informou que esse trabalho irá ser levado a efeito. ......................  

Em relação às passadeiras elevadas, concordou que a sua implantação é uma forma de obrigar as 

pessoas a reduzir a velocidade, contudo, também causa alguns transtornos a quem por ali circula à 

velocidade adequada. ........................................................................................................................  

No que respeita aos adros das Capelas, informou ter solicitado aos Serviços uma informação sobre 

o assunto, tendo sido encontradas algumas plantas, embora estas não deixem clarividente algo que 

permita retirar uma conclusão sobre o assunto. .................................................................................  

Sobre a visita da comitiva da Argélia, informou ter havido uma visita do Secretário de Estado da 

Economia àquele País, que promoveu um acordo para construção de habitação, tendo agora sido 

recebido pelo Governo Português, uma comitiva daquele mesmo País. Uma das empresas 

envolvidas no projeto e que exporta para a Argélia é do Concelho, pelo que se entendeu receber 

essa mesma comitiva nos Paços do Concelho. ...................................................................................  



 

 
 
 

         4|16 

 

Em relação à antena existente junto ao Pólo Escolar de Vila Verde, recordou que a mesma tem por 

base um contrato celebrado com os proprietários de então, sendo que, a Autarquia está a 

acompanhar a situação, tendo sido solicitado à Anacom que medisse os valores e que elucidadasse 

sobre as medidas a tomar. Os resultados dessa medição revelaram-se bastante inferiores aos limites 

permitidos, contudo, informou que irá solicitar a retirada da antena daquele local para outro local 

propriedade do Município de Oliveira do Bairro. ................................................................................  

Relativamente ao Polo Escolar disse estarem a ser feitos os últimos testes, estando tudo 

aparentemente bem, encontrando-se praticamente pronto para entrar em funcionamento, com as 

cautelas que referiu. ..........................................................................................................................  

Em relação à moradia junto à Seara, referiu que a Autarquia não era visada na notícia, devendo a 

Junta de Freguesia ser diligente no sentido de solucionar a questão. .................................................  

Deu nota de ter sido finalmente recebido o acórdão relativamente ao processo da Antiga Casa de 

Câmara e Cadeia, sendo dada razão ao Município em toda a linha, o que torna evidente o bom 

trabalho da Câmara Municipal, dos Técnicos das áreas técnica e jurídica e do escritório do Dr. Pais 

do Amaral. .........................................................................................................................................  

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

PONTO 2 - 2ª REVISÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO DE 2012. .......................  

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos Vereadores 

Jorge Mendonça, Jorge Pato e Henrique Tomás, o seguinte: .............................................................  

1.º – Subscrever a proposta de Revisão n.º 2 às Grandes Opções do Plano e n.º 2 ao Orçamento, 

nos exatos termos exarados na Informação/Proposta do Presidente da Câmara; ................................  

2.º - Remeter a referida proposta à Assembleia Municipal com vista à competente aprovação nos 

termos da alínea b) do n.º 2 do art.º 53º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redação dada 

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.  ...........................................................................................  

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

PONTO 3 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA APRESENTADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA – 

ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS – ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE 

OLIVEIRA DO BAIRRO, NOS TERMOS DO DECRETO-LEI N.º 305/2009, DE 23 DE OUTUBRO, ÀS 

REGRAS E CRITÉRIOS PREVISTOS NA LEI N.º 49/2012, DE 29 DE AGOSTO. ........................................  

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

os Vereadores Carlos Ferreira e Jorge Mendonça. .............................................................................  
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, o seguinte: ..................................  

1.º – Subscrever o teor da Informação/Proposta apresentada pelo Presidente da Câmara, referente 

à “Organização dos Serviços – Adequação da Estrutura Orgânica do Município de Oliveira do 

Bairro, nos termos do decreto-lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, às regras e critérios previstos na 

Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto”, que aqui se dá por reproduzida para todos os efeitos, nos 

exatos termos exarados;.....................................................................................................................  

2.º - Remeter a referida Informação/Proposta à Assembleia Municipal com vista à competente 

aprovação, nos termos do art.º 6.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro e Lei n.º 

49/2012 de 29 de agosto.  ................................................................................................................  

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

PONTO 4 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA – CONTRATAÇÃO DE 

POSTOS DE TRABALHO PREVISTOS NO MAPA DE PESSOAL. ............................................................  

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 o teor da Informação prestada pelo Presidente da Câmara, referente à “Contratação 

de Postos de Trabalho Previstos no Mapa de Pessoal”, que aqui se dá por reproduzida para todos 

os efeitos, nos exatos termos exarados; .............................................................................................  

2.º - Remeter a referida Informação à Assembleia Municipal com vista à competente autorização 

em conformidade com o disposto no n.º 2 do art.º 46.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro. ..   

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

PONTO 5 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA APRESENTADA PELO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA – 

CALCOB – COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS LAVRADORES DE OLIVEIRA DO BAIRRO - PEDIDO DE 

CERTIDÃO PARA CANCELAMENTO DE CLAUSULA DE RESOLUÇÃO E REVERSÃO, APENSA À 

INSCRIÇÃO DE AQUISIÇÃO A FAVOR DA REQUERENTE, POR FORÇA DE EXIGÊNCIA CONTRATUAL 

ASSUMIDA NO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, QUE CONSTITUIU HIPOTECA SOB O PRÉDIO 

URBANO ARTº 4365 - LOTE 25, SITO NA ZIVV – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO PRESIDENTE DA 

CÂMARA DATADO DE 16 DE NOVEMBRO DE 2012. ..........................................................................  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Vice-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 16 de novembro de 2012, que autorizou a emissão de certidão com vista ao 

cancelamento de cláusula de resolução e reversão, nos termos propostos na Informação/Proposta 

do Vice-Presidente da Câmara datada de 16/11/2012 e que aqui se dá por reproduzida para todos 
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os efeitos. ..........................................................................................................................................  

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

PONTO 6 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE PLANEAMENTO, ESTUDOS E PROJETOS – 

PROJETO DE ADAPTAÇÃO DO LAZER I – ALAMEDA EM OLIVEIRA DO BAIRRO. .................................  

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada 

pela Unidade de Planeamento, Estudos e Projetos, referente à “Adaptação do Lazer I – Alameda 

em Oliveira do Bairro”, que aqui se dá por reproduzida para todos os efeitos, nos exatos termos 

exarados. ...........................................................................................................................................  

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

PONTO 7– INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE PLANEAMENTO, ESTUDOS E PROJETOS – 

PROJETO DE ADAPTAÇÃO DO LAZER VI – ALAMEDA EM OLIVEIRA DO BAIRRO. ...............................  

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada 

pela Unidade de Planeamento, Estudos e Projetos, referente à “Adaptação do Lazer VI – Alameda 

em Oliveira do Bairro”, que aqui se dá por reproduzida para todos os efeitos, nos exatos termos 

exarados. ...........................................................................................................................................  

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

PONTO 8 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE SERVIÇOS URBANOS – PLANO 

MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA – REVISÃO EM CONFORMIDADE COM A CARTA DA RESERVA 

ECOLÓGICA NACIONAL BRUTA (REN BRUTA). ...................................................................................  

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

Vereador Henrique Tomás. ...............................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o teor da Informação 

prestada pela Unidade de Serviços Urbanos, referente ao “Plano Municipal de Emergência – 

Revisão em conformidade com a Carta da Reserva Ecológica Nacional Bruta (REN Bruta)”, que aqui 

se dá por reproduzido para todos os efeitos, nos exatos termos exarados. ........................................  

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

PONTO 9 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE OBRAS MUNICIPAIS – CONSTRUÇÃO DA 

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

APROVAÇÃO DE TRABALHOS A MAIS A PREÇOS CONTRATUAIS E A PREÇOS ACORDADOS NO 
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MONTANTE TOTAL DE 267.168,57 €, TRABALHOS A MENOS NO MONTANTE DE 100.639,22 €, E 

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 Bustos” adjudicada ao Consórcio constituído pelas firmas Joaquim 

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

92.783,90 € (noventa e dois mil setecentos e oitenta e três euros e noventa cêntimos), 174.384,67 

€ (cento e setenta e quatro mil trezentos e oitenta e quatro euros e sessenta e sete cêntimos) e 

100.639,22 € (cem mil seiscentos e trinta e nove euros e vinte e dois 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 31 (trinta e um) dias, de acordo com o n.º 3 do art.º 151 do Decreto-Lei n.º 59/99 de 2 de 

Março. ...............................................................................................................................................  

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

PONTO 10 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE OBRAS MUNICIPAIS – PAVIMENTAÇÃO 

DE ARRUAMENTOS NO CONCELHO 2011. ........................................................................................  

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

e o Vereador Jorge Pato. .....................................................................................................................  

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

Trabalhos, Plano de Mão de Obra, Plano de Equipamentos, Plano de Pagamentos e Cronograma 

Financeiro, apresentado pela firma Vítor Almeida & Filhos, S.A., referente à empreitada 

“Pavimentação de Arruamentos no Concelho – 2011”.  ..................................................................  

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

PONTO 11 – APROVAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 

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

PALHAÇA COM VISTA À REALIZAÇÃO DO XI.º GRANDE PRÉMIO DE ATLETISMO VILA DA 

PALHAÇA/OLIVEIRA DO BAIRRO. .......................................................................................................  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Presidente da Câmara a fim de introduzir o assunto 
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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 8.500,00 € (oito mil e quinhentos euros), com vista à organização, promoção e divulgação 

do “XI Grande Prémio de Atletismo Vila da Palhaça/Oliveira do Bairro”. ...........................................  

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

PONTO 12 – INFORMAÇÃO N.º 53/2012, PRESTADA PELA UNIDADE DE AÇÃO SOCIAL – ANÁLISE 

GLOBAL DAS CANDIDATURAS EFETUADAS NO ÂMBITO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE 

APOIO AO ARRENDAMENTO. ............................................................................................................  

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

Presidente da Câmara, os Vereadores Jorge Mendonça e Henrique Tomás. ......................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o teor da Informação n.º 

53/2012, prestada pela Unidade de Ação Social, referente à “Análise global das Candidaturas 

efetuadas no âmbito do Regulamento Municipal de Apoio ao Arrendamento”, que aqui se dá por 

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

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

PONTO 13 – PROCESSO DE OBRAS N.º 1433G/03 DE MARILY PIRES DOS SANTOS AMANTE 

PEREIRA, OBRA SITA NO SOBREIRO, FREGUESIA DE BUSTOS – RECEÇÃO DEFINITIVA DAS OBRAS 

DE URBANIZAÇÃO. ............................................................................................................................  

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

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

DELIBERAÇÃO: Face ao exarado no Auto de Vistoria de 16/11/2012, a Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade, receber definitivamente as obras de urbanização referentes ao Alvará de 

Loteamento n.º 17/04 e libertar a Garantia Bancária. .........................................................................  

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

PONTO 14 – PROCESSO DE OBRAS N.º 1536G/10 DE VITOR MOTA & PAULO, LDA., OBRA SITA NA 

RUA DA BREJEIRA, FREGUESIA DE OIÃ – RECEÇÃO PROVISÓRIA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO. ....  

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

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

DELIBERAÇÃO: Face ao exarado no Auto de Vistoria de 16/11/2012, a Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade, receber provisoriamente as obras de urbanização referentes ao Alvará de 
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Loteamento n.º 2/11 e libertar a Garantia Bancária até ao montante de 3.140,00 € (três mil cento e 

quarenta euros), sendo que este valor ficará retido como caução e garantia até à receção definitiva 

das obras de urbanização, a qual ocorrerá cinco anos após a data da receção provisória. ..................  

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

PONTO 15 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO SECRETÁRIO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA – 

FEIRA DE NATAL EM LAMBALLE – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ADASMA PARA SUPORTAR AS 

DESPESAS DE DESLOCAÇÃO, NO MONTANTE DE 1.250,00 €. ...........................................................  

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 atribuir um subsídio no montante 

de 1.250,00 € (mil duzentos e cinquenta euros), à ADASMA – Associação dos Dadores de Sangue 

da Mamarrosa, nos termos da Informação do Secretário do Vice-Presidente da Câmara, datada de 

21 de novembro de 2012. .................................................................................................................  

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

PONTO 16 – OFÍCIO DA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE OIÃ, A SOLICITAR A CEDÊNCIA DO 

ESPAÇO INOVAÇÃO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2012, PARA REALIZAÇÃO DE FESTA DE NATAL.  

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” à Associação Desportiva de Oiã, no dia 15 de dezembro de 2012, com vista à 

realização da “Festa de Natal”. ..........................................................................................................  

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

PONTO 17 – DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA – SISTEMA DE PLANEAMENTO – SIADAP 

2013 – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DATADO DE 22/11/2012. ......  

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 22 de novembro de 2012, referente ao “Sistema de Planeamento – SIADAP 

2013”. ...............................................................................................................................................  

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

PONTO 18 – OFÍCIO DA GNR-POSTO TERRITORIAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO, A SOLICITAR A 

CEDÊNCIA DE TINTA DE ÁGUA – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA 

DATADO DE 22/11/2012. ..................................................................................................................  
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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 22 de novembro de 2012, em que autorizou a cedência de uma lata de 20 

(vinte) litros de tinta branca à GNR de Oliveira do Bairro. ...................................................................  

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

PONTO 19 – DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA – TOLERÂNCIA DE PONTO NA TERÇA-

FEIRA DE CARNAVAL 2013 – PARA CONHECIMENTO. ......................................................................  

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor do Despacho n.º 24/2012 do 

Presidente da Câmara, em que concede Tolerância de Ponto no dia 12 de fevereiro, terça-feira de 

Carnaval, aos trabalhadores da Autarquia..........................................................................................  

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

PONTO 20 – DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA – TOLERÂNCIA DE PONTO NO PERÍODO DE 

NATAL – PARA CONHECIMENTO. ......................................................................................................  

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor do Despacho n.º 25/2012 do 

Presidente da Câmara, em que concede Tolerância de Ponto aos trabalhadores do Município no dia 

24 de dezembro (véspera de Natal) e na tarde do dia 21 de dezembro (em virtude da realização do 

tradicional almoço de Natal do Município). ........................................................................................  

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

PONTO 21 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA APRESENTADA PELO SECRETÁRIO DO VICE–PRESIDENTE 

DA CÂMARA – CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO E O 

VIV’ARTE - ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NO MONTANTE DE 15.000,00 € 

PARA APOIO AO FINANCIAMENTO DA ANUIDADE DAS QUATRO VIATURAS JÁ ADQUIRIDAS ..........  

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 Minuta de Protocolo, a 

celebrar entre o Município de Oliveira do Bairro e o Laboratório de Expressão Dramática de Oliveira 

do Bairro, que aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os efeitos legais com vista à 

atribuição de uma comparticipação financeira no valor de 15.000,00 € (quinze mil euros), para 
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apoio ao financiamento da anuidade de 4 viaturas. ..........................................................................  

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

PONTO 22 – INFORMAÇÃO APRESENTADA PELA CHEFE DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO – CEDÊNCIA 

DE INSTALAÇÕES ÀS ASSOCIAÇÕES DE PAIS DO TROVISCAL E OLIVEIRA DO BAIRRO MEDIANTE A 

CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO. ..........................................................................................................  

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

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

1º. - Aprovar a minuta de Protocolo, a celebrar entre o Município de Oliveira do Bairro, a 

Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola da Freguesia do Troviscal e o 

Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro, com vista à cedência gratuita de uma sala (A1) para 

sede da referida Associação, disponibilidade de espaço na arrecadação da escola para 

armazenamento de material/equipamento e cedência do material constante na listagem anexa ao 

Protocolo, que aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os efeitos, cuja utilização 

precária vem acontecendo desde fevereiro de 2012. .........................................................................  

2.º - Aprovar a minuta de Protocolo, a celebrar entre o Município de Oliveira do Bairro, a 

Associação de Pais dos Alunos do Jardim de Infância e Escola do 1.º CEB de Oliveira do Bairro e o 

Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro, com vista à cedência gratuita de uma sala (Sala de 

Atendimento) para sede da referida Associação. ................................................................................  

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

PONTO 23 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA APRESENTADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA – 

ALTERAÇÃO DOS ESTATUTOS DA FUNDAÇÃO COMENDADOR ALMEIDA ROQUE – ADEQUAÇÃO 

À LEI-QUADRO DAS FUNDAÇÕES. ......................................................................................................  

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

os Vereadores Laura Pires, Jorge Mendonça e Henrique Tomás. .......................................................  

Tendo o Vereador Jorge Mendonça adiantado que iria votar contra o presente assunto, o 

Presidente da Câmara apelou à inversão daquele sentido de voto. ...................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com os votos contra dos Vereadores 

Jorge Mendonça e Jorge Pato, o seguinte: .........................................................................................  

1.º – Subscrever a Proposta de alteração dos estatutos da “Fundação Comendador Almeida 

Roque”, que aqui se dá por reproduzida para todos os efeitos, nos exatos termos exarados; ............  

2.º - Remeter o assunto à apreciação da Assembleia Municipal com vista à aprovação definitiva. ......  

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

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

PONTO 24 – APRESENTAÇÃO E APRECIAÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO 

PARA 2013 E MAPA DE PESSOAL. .....................................................................................................  

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

os Vereadores Laura Pires, Jorge Mendonça, Jorge Pato e Henrique Tomás. .....................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por maioria, com as abstenções dos Vereadores 

Jorge Mendonça, Jorge Pato e Henrique Tomás, o seguinte: .............................................................  

1.º - Subscrever as Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2013 e Mapa de Pessoal. ...............  

2.º - Remeter o assunto à próxima Sessão da Assembleia Municipal, para efeitos da competente 

aprovação. .........................................................................................................................................  

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

 

A D I T A M E N T O 

 

PONTO 1 – VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DO PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DA 

MAMARROSA. ...................................................................................................................................  

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 de Manuel Domingues da Silva Reis, Presidente da Junta de Freguesia da Mamarrosa, 

devendo o mesmo ser comunicado à família.......................................................................................  

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

PONTO 2 – PROPOSTA APRESENTADA PELO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA – REQUALIFICAÇÃO 

URBANA DA RUA DAS AGRAS DE BAIXO, FREGUESIA DE OIÃ – CEDÊNCIAS DE TERRENO PARA 

INTEGRAR O DOMÍNIO PÚBLICO. ......................................................................................................  

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aceitar as cedências a favor do 

Município de Oliveira do Bairro das parcelas de terreno com 143 m2, 67 m2, 139 m2, 34 m2 e 34 

m2 de área (que irão integrar o domínio público municipal), que fazem parte integrante dos 

prédios artigos R-8526, R-8527, U-1527, R-8541 e U-2848 mediante a execução das contrapartidas 

acordadas e identificadas no ponto 4 da Proposta apresentada pelo Vice-Presidente da Câmara, 

datada de 27/11/2012, que aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os efeitos legais, 
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devendo ser assinados os competentes contratos de cedência com os proprietários Ângelo 

Abrantes de Almeida e mulher, herdeiros de Manuel Areias Coutinho, António Lopes dos Santos e 

mulher e Mário dos Santos Gonçalves e mulher. ................................................................................  

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

PONTO 3 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO BALCÃO INTEGRADO – ALARGAMENTO DE HORÁRIO 

SOLICITADO POR GOLD STORM, UNIPESSOAL, LDA., PARA O ESTABELECIMENTO COMERCIAL 

“DANCING NIGHT”. ..........................................................................................................................  

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 o Alargamento do 

Horário do Estabelecimento “Dancing Night” até às 04:00, às sextas-feiras, sábados, domingos e 

vésperas de feriado, até ao fim do ano de 2012  ...............................................................................  

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

PONTO 4 – PROCESSO DE OBRAS N.º 444L/89 DE CENTRO COMERCIAL ESTRELA DE OIÃ – 

ALTERAÇÃO AO PROJETO DE LOTEAMENTO. ....................................................................................  

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 as alterações ao 

Licenciamento do Projeto de Loteamento e fixar a Liquidação das Taxas no valor total de 297,69 € 

(duzentos e noventa e sete euros e sessenta e nove cêntimos). ..........................................................  

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

Neste momento ausentou-se da Reunião de Câmara o Vereador Jorge Pato, não tendo tomado 

parte na discussão e votação dos pontos seguintes da presente Ordem de Trabalhos. ......................  

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

PONTO 5 – APROVAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO DE PATROCÍNIO, A CELEBRAR COM A 

ATLETA SOLANGE DE JESUS. .............................................................................................................  

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 de 

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

entre o Município de Oliveira do Bairro e a Atleta Solange Jesus, com vista à atribuição de uma 

comparticipação financeira no valor de 300,00 € (trezentos euros) mensais, no período de 

setembro 2012 a junho de 2013, condicionada à necessária cabimentação. ....................................  
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 ..........................................................................................................................................................  

PONTO 6 – E-MAIL DA ACIB – ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DA BAIRRADA, A 

SOLICITAR A CEDÊNCIA DO AUDITÓRIO DO “ESPAÇO INOVAÇÃO” NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 

2012, PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE FORMAÇÃO SOBRE “ALTERAÇÕES À EMISSÃO DE 

FATURAS E DOCUMENTOS DE TRANSPORTE”. ...................................................................................  

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 12 

de dezembro de 2012, para efeitos de uma ação de formação sobre “Alterações à Emissão de 

Faturas e Documentos de Transporte”. ..............................................................................................  

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

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

CEDÊNCIA DO ESPAÇO INOVAÇÃO MEDIANTE O PAGAMENTO DE 5.000,00 € + IVA, PARA 

REALIZAÇÃO DA “2.ª EDIÇÃO DA EXPO CLÁSSICOS”. ......................................................................  

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 do “Espaço 

Inovação” a Arminda Lopes Soares da Silva, de 28 de janeiro a 5 de fevereiro, com vista à 

realização de “2.ª Edição da Expo Clássicos”, mediante o pagamento da quantia de 5.000.00 € 

(cinco mil euros) + IVA. ......................................................................................................................  

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

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

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria referente ao dia 28 

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

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS:  ............................................................ 2.390.968 Euros e 56 Cêntimos 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS:  ................................................... 1.076.194 Euros e 38 Cêntimos 

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES:  ....................................................... 3.467.162 Euros e 94 Cêntimos 

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

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

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

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

FERNANDO HENRIQUES, sugeriu que na paragem dos TOB junto aos Paços do Concelho, dado que 
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bastantes pessoas aguardam ali o seu transporte, não seria descabido levar a efeito um abrigo com 

uma arquitetura adequada ao local. ..................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA, informou que já se encontra a ser analisada a situação, nomeadamente 

o enquadramento com o referido espaço envolvente.........................................................................  

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

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

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 

dezanove horas e dezasseis 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 
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________________________________ 

JORGE DIOGO CARDOSO MENDONÇA 

 

 

_____________________ 

JORGE FERREIRA PATO 

 

 

__________________________ 

HENRIQUE SANTIAGO TOMÁS 

 

 

______________________________ 

 

JOSÉ MIGUEL CARDOSO DUARTE 

 

 


