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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PRIVADA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO, REALIZADA NO DIA 10 DE 

OUTUBRO DE 2013.  .....................................  

 

Aos dez dias do mês de outubro 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 Ferreira Pato 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. .....................................................................................  

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

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

comunicado a sua ausência em 8 de outubro de 2013. ......................................................................  

A falta foi considerada justificada. ......................................................................................................  

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

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, o Vice-Presidente da 

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

O Presidente da Câmara informou que a Câmara Municipal se encontra em gestão corrente, sendo 

esta a última Reunião do Mandato. ..................................................................................................  

O Vereador Henrique Tomás felicitou o Presidente da Câmara pela sua reeleição. ............................  

Referiu que nestes últimos quatro anos, houve sempre respeito e tratamento pessoal correto e essa 

é uma marca que fica para muitos anos e nesse aspeto reforçou-se essa amizade e o respeito, o 

que considera extremamente importante. .........................................................................................  
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No que respeita às questões políticas, houve ideias e perspetivas de futuro diferentes, contudo e 

por sistema as propostas apresentadas pela Oposição eram reformuladas ou não eram sequer 

aprovadas, tendo a partir de determinada altura sentido que não valia a pena continuar com as 

sugestões que até então tinha apresentado, como sejam, entre outas, a construção de uma 

Passadeira Elevada na Silveira, a questão da Rua das Azenhas, a sugestão de implementação de um 

Parque Verde junto à Santa Casa da Misericórdia e o Campo de Futebol da Silveira. Essa foi a parte 

negativa e que o deixou um pouco desiludido. .................................................................................  

Referiu estar de consciência tranquila, esperando que o próximo Executivo venha a produzir coisas 

boas para o Concelho de Oliveira do Bairro, esperando igualmente que se mantenha o apoio social 

e associativo e que o novo Executivo tenha o mesmo rendimento que aquele que agora cessa 

funções e que esteja à altura das reais necessidades do Concelho. ...................................................  

O Vice-Presidente da Câmara esclareceu o Vereador Henrique Tomás, relativamente ao que disse 

na última Reunião de Câmara, de nunca ter estado na oposição e que, para que os Vereadores da 

Oposição tenham verdadeiro conhecimento das Propostas apresentadas têm de trabalhar mais. .....  

No que respeita à sugestão de construção de passadeiras elevadas, referiu que apenas foram 

construídas duas passadeiras elevadas neste último mandato, sendo certo que ele próprio é contra 

a construção deste tipo de passadeiras, uma vez que a questão parte do civismo das pessoas que 

conduzem os veículos. ......................................................................................................................  

Disse também que a construção do Parque Verde da Cidade localiza-se junto ao Rio Levira e que o 

Parque a que se referiu o Vereador Henrique Tomás é o Parque da Coinha, sendo que as árvores 

que aqui se encontram já têm centenas de anos e com certeza que o próximo Executivo irá 

continuar com a implementação do projeto......................................................................................  

A Vereadora Laura Pires, lembrou o contexto em que referiu os nomes do Dr. Acílio Gala, do Prof. 

Victor Oliveira, Dr.ª Leontina e Prof. Acácio, lançando o desafio de que o seu nome e o dos colegas 

que agora cessam funções, possam também ser usados apenas num contexto situacional. Disse que 

este é um desafio democrático, de princípios, contando com o Sr. Presidente da Câmara para que 

possa ser honrado. ............................................................................................................................  

Referiu ter sido uma honra e um privilégio trabalhar na Câmara Municipal e que irá levar sobretudo 

boas memórias das pessoas e daquilo que fez, mas também boa nota daquilo que não fez. Olha 

para o futuro com esperança, referindo que dificilmente se conseguirá alhear e estar afastada do 

que se possa passar nos órgãos autárquicos, atendendo ao seu gosto pela Política. .........................  

O Vereador Jorge Pato agradeceu as palavras do Vereador Henrique Tomás. ...................................  

Dirigindo-se à Vereadora Laura Pires, referiu que não mistura questões pessoais com questões 
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políticas. ...........................................................................................................................................  

O Presidente da Câmara, referiu que amanhã, pelas 18 horas terá lugar a Instalação dos Órgãos 

Autárquicos, sendo sua perspetiva trabalhar em equipa, fazendo o melhor para o Concelho, de 

acordo com a vontade expressa no dia 29 de setembro. ....................................................................  

Mais disse que o próximo Executivo irá executar o projeto que foi sancionado pelo eleitorado, 

sendo certo que contará com o contributo proactivo da oposição. ....................................................  

Dirigindo-se à Vereadora Laura Pires, referiu que quem o conhece sabe que pode contar com ele, 

essa é a sua atitude.  ..........................................................................................................................  

Mais disse que, se e quando, no futuro, for feita qualquer referência, a mesma será feita em ordem 

à verdade e ao bom trabalho que foi e está a ser desenvolvido por si e pelos restantes Vereadores. ..  

Relativamente às palavras do Vice-Presidente da Câmara, disse que o objetivo é seguir em frente, 

dentro dos limites impostos pela Lei. .................................................................................................  

Quanto às propostas da oposição, referiu que todos gostariam de colocar em prática as sugestões 

de cada uma das forças políticas, contudo o que foi sufrago pela população, foi apenas o projeto 

de uma delas, não sendo lógico aprovar propostas contrárias aquele projeto. ...................................  

Agradeceu as palavras dos Vereadores presentes, renovando os agradecimentos que já fez aos seus 

colegas do Executivo Municipal, pelo empenho e bom trabalho e por tudo o que deram de si, 

estendendo esses cumprimentos aos Vereadores da Oposição, pelo trabalho em prol do 

desenvolvimento do Concelho, que é o que o move. Agradecimento esse extensivo aos Técnicos 

Municipais. ........................................................................................................................................  

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

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

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria referente ao dia 9 

de outubro do ano de 2013, o qual acusa os seguintes dados e valores: ...........................................  

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS:  ............................................................... 232.719 Euros e 95 Cêntimos 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS:  ................................................... 1.072.933 Euros e 99 Cêntimos 

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES:  ....................................................... 1.305.653 Euros e 94 Cêntimos 

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

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

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

 ..........................................................................................................................................................  
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Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Câmara Municipal declarou encerrada a reunião, eram 

quinze horas e quarenta 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 FERREIRA PATO 

 

 

 

_________________________ 

HENRIQUE SANTIAGO TOMÁS 

 

 

 

_____________________________ 

JOSÉ MIGUEL CARDOSO DUARTE 


