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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA 

DO BAIRRO, REALIZADA NO DIA 28 DE 

MARÇO DE 2013.  ..................................................  

 

Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e treze, nesta Cidade de Oliveira do Bairro, na 

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

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

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

Jesus e dos Vereadores Laura Sofia Aires Ferreira Pires, Carlos Manuel Ferreira Ferreira, Jorge 

Diogo Cardoso Mendonça e Henrique Santiago Tomás, a reunião ordinária pública da Câmara 

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

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

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

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

comunicado a respetiva ausência em 26 de março de 2013, tendo a sua falta sido justificada e 

tendo a mesma 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.  ..................................................................  

Esteve presente em sua substituição, Jorge Ferreira Pato. .................................................................................  

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

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

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

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

O Vereador Jorge Pato questionou o Presidente da Câmara acerca dos semáforos do Troviscal, 

pois já passou um mês e meio após o vendaval e a situação continua por resolver. .............................  

O Vereador Jorge Mendonça fez uma alusão ao anúncio da recandidatura do Presidente da 

Câmara, apenas para registar o facto. Questionou ainda se este executivo está a prazo. Deu os 

parabéns à Vereadora Laura Pires pela aprovação do Regulamento do Conselho Municipal da 

Juventude. Registou a passagem do 4º aniversário do falecimento do Escultor Lagoa Henriques, 

perguntando se algo foi feito para registar a data. Referiu que há uma vala perto do Portinho 

que corre a céu aberto com um odor a químico, questionando de que águas se tratam. Em 

relação ao PDM, pretende saber se ainda haverá alguma referência ao assunto até ao final do 

mandato. Perguntou ainda, se relativamente à alteração do capital social da ADRA, a Câmara 

Municipal se vai manifestar acerca disso. Referiu que foi aprovado em Reunião de Câmara um 

despacho do Presidente da Câmara relativamente à terça – feira de Carnaval mas, relativamente 

à segunda - feira de Páscoa, não veio a aprovação à Reunião de Câmara. Pretendeu ainda fazer 

uma intervenção escrita sobre a intervenção do Vereador Carlos Ferreira na última reunião 

pública de fevereiro. O Presidente da Câmara respondeu que o Vereador Jorge Mendonça 

poderia ter estado presente na reunião e que a intervenção não tem enquadramento neste 

ponto. ......................................................................................................................................................................................  

O Vereador Henrique Tomás, lembrou que algumas das nossas estradas estão em mau estado, 

algumas causadas pelo mau estado do tempo, com consequências para os veículos, pelo que 

pede a intervenção da Câmara Municipal. Relativamente à entrega das escolas que deixam de 

funcionar às associações, prevê que tendo as associações cada vez menos pessoas interessadas 

em fazer parte dos seus corpos sociais, as escolas poderão ficar sem qualquer utilização. 

Entende que a utilidade destes espaços, após requalificação, poderá passar pela cedência a 

famílias carenciadas. ..........................................................................................................................................................  

O Presidente da Câmara referiu que tem uma perceção diferente relativamente à cedência das 

escolas, pois há um pedido elevado por parte das associações, como é o caso recente da 

freguesia de Bustos. Disse que nenhuma escola é propriedade das associações, são sim 

património da Câmara Municipal.  ..............................................................................................................................  
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Sobre as estradas disse que as condições climatéricas não têm ajudado a resolver o problema e 

só têm prejudicado mas em tempo oportuno será dada resposta. ...............................................................  

Quanto à tolerância de ponto na segunda - feira de Páscoa, a competência é do Presidente da 

Câmara que entendeu usá-la, com o fundamento na tradição da Visita Pascal. ......................................  

Sobre a alteração do capital social da ADRA, não é nada de novo, já estava prevista nos 

contratos iniciais. A questão é se carece do visto do Tribunal de Contas. ..................................................  

Quanto ao PDM, referiu que desde que tomou posse que o PDM está em revisão e que algumas 

reuniões têm sido feitas no sentido de ter um fim rápido, mas não depende exclusivamente da 

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

Quanto à vala do Portinho, é do conhecimento da Câmara e foram dadas instruções de limpeza 

e comunicado ao Ministério do Ambiente ............................................................................................................... . 

Sobre a data de aniversário do falecimento do Escultor Lagoa Henriques, é um registo que fica.  .  

Quanto aos semáforos do Troviscal, não há nada a acrescentar. Os do cruzamento do Facho só 

ontem ficaram a funcionar, mas tudo se fará para ficarem a funcionar rapidamente. ...........................  

Quanto aos elementos do executivo, referiu que todos estamos a prazo e que qualquer 

executivo é a prazo e concluir-se -á nas eleições de 2013. A legitimidade é o mandato. 

Continuaremos a trabalhar no cumprimento das nossas responsabilidades. ............................................  

Mais afirmou, que as Contas que hoje serão apreciadas são o resultado do trabalho e muita 

dedicação de todos sem exceção. ...............................................................................................................................  

De seguida, prestou duas informações, uma, a Tolerância de Ponto no dia 1 de abril, a outra é 

relativa a um ofício da Direção Geral da Economia do Centro, em que solicita aos serviços da 

Câmara Municipal, que se pronunciem sobre a reclamação entregue pela Associação Chão 

Verde, no âmbito do processo de licenciamento de pedreira de argilas. ....................................................  

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

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

PONTO 2 – RELATÓRIO DE GESTÃO DE 2012, DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

2012, INVENTÁRIO DO ANO DE 2012 E APLICAÇÃO DO RESULTADO LIQUIDO DO 

EXERCÍCIO 2012. ...............................................................................................................................................................  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Presidente da Câmara a fim de introduzir o 
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assunto e os Vereadores Laura Pires, Henrique Tomás, Jorge Mendonça, Jorge Pato, Carlos 

Ferreira e Joaquim Santos. ..............................................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal, após análise do Relatório de Gestão, Documentos de 

Prestação de Contas de 2012 e ter verificado todos os documentos constantes do Anexo I do 

Tribunal de Contas que se encontram integralmente elaborados, deliberou por maioria, com os 

votos a favor do Presidente e Vice-Presidente da Câmara, dos Vereadores Laura Pires e Carlos 

Ferreira, as abstenções dos Vereadores Henrique Tomás e Jorge Mendonça e o Voto Contra do 

Vereador Jorge Pato, o seguinte: .................................................................................................................................  

1.º - Aprovar o Relatório de Gestão de 2012 e os Documentos de Prestação de Contas de 2012 e 

remeter os mesmos à Assembleia Municipal com vista à competente apreciação e votação, ao 

abrigo da alínea e) do n.º 2 do art.º 64.º, conjugado com a alínea c) do n.º 2 do art.º 53.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. ....................................................................................................................................................................................  

2.º - Aprovar o Inventário 2012 e remeter o mesmo à Assembleia Municipal para apreciação ao 

abrigo da alínea e) do n.º 2 do art.º 64.º, conjugado com a alínea c) do n.º 2 do art.º 53.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. ....................................................................................................................................................................................  

3.º - Tendo-se apurado no exercício de 2012 um Resultado Líquido positivo de 1.206.881,00€ 

(um milhão duzentos e seis mil oitocentos e oitenta e um euros) e no seguimento das 

imposições legais do ponto 2.7.3.4 do POCAL “É obrigatório o reforço do património até que o 

valor contabilístico da conta 51 - Património - corresponda a 20% do ativo Líquido” e 2.7.3.5. do 

POCAL “sem prejuízo do disposto no n.º anterior deve constituir-se um reforço anual da conta 571 

- Reservas Legais - no valor mínimo de 5% do Resultado Líquido”, subscrever a seguinte proposta 

de aplicação: .........................................................................................................................................................................  

- 51 - Património: 1.146.536,95 € (um milhão cento e quarenta e seis mil quinhentos trinta e seis 

euros e noventa e cinco cêntimos); .............................................................................................................................  

- 571 - Reservas Legais: 60.344,05€ (sessenta mil trezentos e quarenta e quatro euros e cinco 

cêntimos); ..............................................................................................................................................................................  

Propõe-se ainda, nos termos do ponto 2.7.3.3. e 2.7.3.4. do POCAL, se utilize o montante de 
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1.435.012,35€ (um milhão quatrocentos e trinta e cinco mil e doze euros e trinta e cinco 

cêntimos) da conta 59 – Resultados transitados, para reforço da 51 Património, por forma a 

que esta corresponda a 20% do ativo líquido e remetê-la à Assembleia Municipal com vista à 

competente aprovação, ao abrigo do ponto 2.7.3.1 do POCAL. .....................................................................  

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

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

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

dia 27 de março do ano de 2013, o qual acusa os seguintes dados e valores: ..................................  

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS:  ....................................................................2.171.430 Euros e 49 Cêntimos 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS:  ........................................................1.079.157 Euros e 77 Cêntimos 

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES:  ..........................................................3.250.588 Euros e 26 Cêntimos 

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

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

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

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

António Oliveira residente na Freguesia de Mamarrosa, chamou a atenção para duas 

realidades, uma, em Montelongo da Areia, na estrada do Picoto, acontecem vários acidentes, 

pelo que solicita que se analise porque é que acontecem tantos acidentes, a outra, na 

Mamarrosa, na estrada por trás do cemitério, é no sentido de pensar em incluir já as estruturas 

necessárias para posteriormente não ter que rasgar a estrada.  ..................................................................  

Fernando Henriques, Presidente da Assembleia de Freguesia de Oliveira do Bairro, referiu que 

acerca das tampas de saneamento na S. das Candeias, já viu uma empresa no local, pelo que 

espera que brevemente se concretize a reparação. Quanto à intervenção da Alameda, em frente 

à casa do Sr. Joaquim Roça, há uma árvore que está no passeio e pretende saber se a árvore lá 

vai ficar. Relativamente à queda da Cerâmica Rocha, disse que se a mesma estivesse vedada, 

talvez não tivesse acontecido. ....................................................................................................................................  

O PRESIDENTE DA CÂMARA, referiu que relativamente às questões no Picoto e na Mamarrosa 

são do conhecimento dos serviços e do executivo municipal e serão devidamente analisadas. .......  

Quanto à árvore fez parte da negociação e vai ficar a embelezar o local. Quanto às tampas de 
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saneamento, o tempo não tem permitido a sua conclusão. Quanto à vedação na Cerâmica 

Rocha, foi colocada e esteve bem, mas foi objeto de vandalismo. ................................................................  

APROVAÇÃO DA ATA: A Câmara Municipal deliberou por maioria, com os Votos Contra dos 

Vereadores Jorge Mendonça e Jorge Pato, 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 dezassete horas e vinte 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, Paulo Jorge 

Figueiredo Martins, Secretário do Vice – Presidente da Câmara, 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 

 

 

 

______________________________ 

PAULO JORGE FIGUEIREDO MARTINS 

 

 

 


