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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PRIVADA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO, REALIZADA NO DIA 9 DE FEVEREIRO 

DE 2012.  ......................................................  

 

Aos nove dias do mês de Fevereiro 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 Laura Pires, 

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

O Vereador Henrique Tomás, a respeito da poupança de energia por parte dos Municípios e tendo 
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em atenção que estas despesas são uma preocupação, questionou se em Oliveira do Bairro já se 

levou a efeito algum estudo com vista à poupança energética no Concelho. ....................................  

O Vereador Jorge Mendonça, a respeito da Proposta de Lei de Reforma da Administração Local 

recentemente divulgada, referiu não ficar convencido que Oliveira do Bairro não seja abrangido 

pela redução do número de Freguesias. ............................................................................................  

Em relação à recente manifestação por parte de um empresário, relativamente à falta de apoios 

que a indústria está a sentir, com o consequente aumento do desemprego no Concelho, 

mostrou-se preocupado, muito embora tal facto não seja da responsabilidade da Autarquia. ..........  

Questionou qual a posição do Executivo Municipal relativamente à terça-feira de Carnaval. .............  

Na sequência da reunião havida na Mamarrosa, e tendo o senhor Presidente da Câmara referido 

que não sabia do que estava a falar, referiu não ter gostado destas palavras, independentemente 

das diferenças de opinião entre ambos. ............................................................................................  

A Vereadora Laura Pires, informou que na sexta-feira da próxima semana irá ter lugar o desfile de 

“Carnaval da Pequenada”. ...............................................................................................................  

Referiu também que não obstante não ter havido continuidade do Projeto do Gabinete de Inserção 

de Profissional, a Autarquia manteve esta mesma iniciativa com a designação de Banco Local de 

Emprego, sendo efetuadas as entrevistas aos desempregados e realizando uma procura ativa de 

emprego. ..........................................................................................................................................  

O Presidente da Câmara, informou que o assunto relacionado com a poupança de energia, além de 

estudado, já está a ser implementado há longos meses, sendo que, mensalmente é efetuada a 

poupança de energia, nomeadamente no que respeita a largos centrais ou em zonas não 

habitacionais e, igualmente, em edifícios públicos se está a reduzir o consumo energético, não 

tendo até ao momento sido recebida qualquer reclamação. .............................................................  

No que respeita à reorganização administrativa, relembrou que à data da realização da Assembleia 

Municipal, eram aqueles os dados que existiam, sendo que, agora, existem algumas alterações face 

às matrizes iniciais, podendo ser diferente a realidade para o Concelho. ..........................................  

Informou, ainda, que irá ter lugar uma reunião da CIRA onde o assunto será abordado. ..................  

Em relação à questão do desemprego, referiu ser algo que preocupa o Executivo Municipal, tanto 

mais que conforme mencionado pela Vereadora Laura Pires o Projeto do Banco Local de Emprego 

deu continuidade ao Projeto anteriormente existente. ......................................................................  

Em relação às indústrias do Concelho, disse que tendo aumentado as despesas inerentes às faturas 

de eletricidade e gás no último ano, isso fez com que as despesas das indústrias também 
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aumentassem, contudo estas não dependem da Autarquia. .............................................................  

No que respeita à Tolerância de Ponto no dia de Carnaval e tendo em atenção que é uma 

competência sua, referiu ser algo que está a ponderar e hoje ou amanhã tomará uma decisão........  

Compreende que o Vereador Jorge Mendonça não tenha gostado da sua afirmação, contudo tal 

afirmação, veio no seguimento de um assunto na qual teve como Presidente da Câmara uma 

participação direta e por conseguinte sabia perfeitamente o que afirmava. ......................................  

Informou ter decorrido uma reunião conjunta entre a Câmara Municipal, Junta de Freguesia e GNR, 

relativamente à segurança na Zona Industrial de Oiã, lamentando que o número de empresários 

presentes não ultrapassasse uma dezena. .........................................................................................  

Em relação ao Pólo Escolar do Troviscal e dado que o mesmo já se encontra aparentemente 

concluído há algum tempo, disse ser importante esclarecer o ponto de situação. Foi agendada uma 

vistoria com vista à sua receção provisória, tendo-se constatado diversas anomalias, tendo as 

mesmas sido comunicadas à empresa Encobarra. Posteriormente foi efetuada nova vistoria, que 

deu origem novamente a um relatório onde constavam diversas anomalias, o qual foi novamente 

encaminhado para a empresa Encobarra. Posteriormente aquela empresa deu a conhecer que tudo 

estava em ordem, tendo sido efetuada hoje nova vistoria com câmaras de filmar e concluiu-se que 

persistem anomalias, pelo que, a Câmara Municipal não irá rececionar a obra enquanto tudo não 

estiver regularizado. ..........................................................................................................................  

A respeito da notícia do Jornal da Bairrada, de que Oliveira do Bairro ocupava o último lugar no 

desempenho dos Municípios, referiu que os números do Estudo não estão corretos, tendo 

solicitado informações sobre o que esteve por base nos números publicados, tendo sido afirmado 

que foram provenientes da DGAL. Todavia, tais dados por análise incorreta dos mesmos e tendo 

por base os números da DGAL, poder-se-á constatar, através de uma análise comparativa que os 

dados demonstram que o Município de Oliveira do Bairro é dos melhores em termos de todos os 

rácios apresentados, é melhor que o primeiro (Seixal), lamentando por isso mesmo, a notícia que 

foi publicada no “Jornal da Bairrada”. ..............................................................................................  

O Vereador Henrique Tomás referiu comungar da indignação do Presidente da Câmara, sendo uma 

grave irresponsabilidade da parte do autor da notícia, publicar uma notícia sem confirmar os dados 

junto do Município. ..........................................................................................................................  

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

PONTO 2 – ESTATUTO DO DIREITO DE OPOSIÇÃO – APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO 

DO GRAU DE OBSERVÂNCIA DO RESPEITO PELOS DIREITOS E GARANTIAS CONSTANTES DA LEI N.º 
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24/98, REFERENTE A 2011. ...............................................................................................................  

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

e os Vereadores Carlos Ferreira, Jorge Mendonça e Henrique Tomás. .................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por maioria, com o voto contra do vereador Jorge 

Mendonça e a abstenção da Vereadora Lília Águas, o seguinte: ........................................................  

1.º – Aprovar o Relatório de Avaliação do Grau de Observância do Respeito pelos Direitos e 

Garantias dos Titulares do Direito de Oposição relativo ao ano 2011; ................................................  

2.º – Remeter aquele Relatório aos Titulares do Direito de Oposição e bem assim ao Presidente da 

Assembleia Municipal nos termos legais. ...........................................................................................  

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

PONTO 3 – RELATÓRIO FINAL PARA EFEITOS DE ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA “NOVA 

ALAMEDA DA CIDADE – EXECUÇÃO FÍSICA DOS CONTRATOS DE CEDÊNCIA”, À FIRMA 

PAVIAZEMÉIS – PAVIMENTAÇÕES DE AZEMÉIS, LDA., PELO MONTANTE DE 324.251,46 € + IVA....  

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

e os Vereadores Laura Pires e Henrique Tomás. ..................................................................................  

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

1.º – Aprovar o Relatório Final relativo ao Concurso Público da Empreitada de “Nova Alameda da 

Cidade – Execução Física dos Contratos de Cedência”;......................................................................  

2.º – Notificar a firma Paviazeméis – Pavimentações de Azeméis, Lda., da adjudicação daquela 

empreitada pelo valor da sua proposta no montante de 324.251,46 € (trezentos e vinte e quatro 

mil duzentos e cinquenta e um euros e quarenta e seis cêntimos) + IVA e, para os demais efeitos 

previstos no nº 2 do Art. 77º do CCP.. ...............................................................................................  

3.º -Notificar, em simultâneo, todos os concorrentes da sobredita decisão de adjudicação, nos 

termos preceituados no Art. 77º. do CCP. .........................................................................................  

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

PONTO 4 – PROPOSTA APRESENTADA PELO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA – PARQUE VERDE DA 

CIDADE - AQUISIÇÃO DO PRÉDIO RÚSTICO ARTIGO 5.076, SITO NA FREGUESIA E CONCELHO DE 

OLIVEIRA DO BAIRRO, PELO PREÇO DE 1.800,00 €. ..........................................................................  

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 e autorizar a compra do 

prédio rústico artigo 5.076, sito em Ribeiro, Freguesia de Oliveira do Bairro, aos herdeiros de 
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Manuel Ferreira dos Reis, Maria Clélia Pires dos Santos, viúva e seus filhos Álvaro Pires dos Reis e 

mulher e Fernando Pires dos Reis e mulher, pelo preço de 1.800,00 € (mil e oitocentos euros). ........  

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

PONTO 5 – PROPOSTA APRESENTADA PELO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA – PARQUE VERDE DA 

CIDADE - AQUISIÇÃO DOS PRÉDIOS RÚSTICOS ARTIGOS 5.012 E 5.057, SITOS NA FREGUESIA E 

CONCELHO DE OLIVEIRA DO BAIRRO, PELO PREÇO TOTAL DE 3.200,00 €. ......................................  

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 e autorizar a compra dos 

prédios rústicos artigos 5.012 e 5.057, sitos em Ribeiro, Freguesia de Oliveira do Bairro, a Virgílio 

dos Santos e mulher Ângela Marques de Jesus, pelo preço de 3.200,00 € (três mil e duzentos 

euros) e nas condições expostas nos pontos 3 e 4 da Proposta apresentada pelo Vice-Presidente da 

Câmara, datada de 3 de Fevereiro de 2012. ......................................................................................  

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

PONTO 6 – PROPOSTA APRESENTADA PELO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA – PARQUE VERDE DA 

CIDADE - AQUISIÇÃO DE 1/2 DO PRÉDIO RÚSTICO ARTIGO 5.047, SITO NA FREGUESIA E 

CONCELHO DE OLIVEIRA DO BAIRRO, PELO PREÇO DE 1.000,00 €. .................................................  

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 e autorizar a compra de 

½ do prédio rústico artigo 5.047, sito em Ribeiro, Freguesia de Oliveira do Bairro, a Armando 

Marques Pires de Miranda e mulher Maria Simões de Oliveira, pelo preço de 1.000,00 € (mil euros).  

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

PONTO 7 – PROPOSTA APRESENTADA PELO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA – AQUISIÇÃO DOS 

PRÉDIOS RÚSTICOS ARTIGOS 5.052 E 5.079, SITOS NA FREGUESIA E CONCELHO DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO, PELO PREÇO TOTAL DE 3.820,00 €. ....................................................................................  

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

e o Vereador Henrique Tomás. ............................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar e autorizar a compra dos 

prédios rústicos artigos 5.052 e 5.079, sitos em Ribeiro, Freguesia de Oliveira do Bairro, a Armando 

Marques Pires de Miranda e mulher Maria Simões de Oliveira, pelo preço de 3.820,00 € (três mil 

oitocentos e vinte euros) e nas condições expostas nos pontos 3 e 4 da Proposta apresentada pelo 
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Vice-Presidente da Câmara, datada de 3 de Fevereiro de 2012. .........................................................  

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

 

A D I T A M E N T O 

 

PONTO 1 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE EDUCAÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS 

DE ESTUDO E OUTROS APOIOS AOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA O ANO LETIVO 

2011/2012. ........................................................................................................................................  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos a Vereador Laura Pires a fim de expor o assunto e o 

Presidente da Câmara. ......................................................................................................................  

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

42/2012, datada de 07 de Fevereiro de 2012, da Unidade de Educação, que aqui se dá por 

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

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

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

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria referente ao dia 8 

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

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS:  ............................................................ 2.348.267 Euros e 74 Cêntimos 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS:  ...................................................... 970.700 Euros e 05 Cêntimos 

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES:  ....................................................... 3.318.967 Euros e 79 Cêntimos 

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

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

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 

dezasseis horas, da qual se lavrou a presente Ata, que depois de lida e aprovada vai ser assinada 

por todos os presentes acima referidos e por mim, José Miguel Cardoso Duarte, Coordenador 

Técnico, que a redigi. .........................................................................................................................  

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

MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA 

 

 

 

_______________________________________ 

JOAQUIM MANUEL SANTOS ALVES DE JESUS 

 

 

 

_______________________________ 

LAURA SOFIA AIRES FERREIRA PIRES 

 

 

 

________________________________ 

CARLOS MANUEL FERREIRA FERREIRA 

 

 

 

_________________________________ 

JORGE DIOGO CARDOSO MENDONÇA 

 

 

 

_________________________________________ 

LÍLIA ANA DA CRUZ OLIVEIRA MARTINS ÁGUAS 

 

 

 

_________________________ 

HENRIQUE SANTIAGO TOMÁS 

 

 

 

_____________________________ 

JOSÉ MIGUEL CARDOSO DUARTE 


