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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PRIVADA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO, REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 

2012.  ...........................................................  

 

Aos doze dias do mês de Abril 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 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, pelo que foi marcada a 

respetiva falta nos termos da alínea c) do n.º 1 do art.º 64.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. .............................................  

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

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. .........  
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Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Presidente da Câmara e os Vereadores Laura Pires, 

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

A Vereadora Laura Pires, informou que o Atelier da Páscoa no Museu, registou a presença de 191 

crianças. ............................................................................................................................................  

Mais informou que os “Sábados a Ler” atingem igualmente o seu número máximo de inscrições. ...  

Referiu ainda que irá ser inaugurada na próxima semana em Oiã, a exposição subordinada ao tema 

do 25 de Abril. ..................................................................................................................................  

Informou que os participantes do evento realizado nas férias da Páscoa, “Páscoa Viva” deram um 

feedback bastante positivo pelas diferentes atividades que foram realizadas e que permitiram aos 

pais que estavam a trabalhar, ter onde deixar os filhos nas férias destes. ..........................................  

Deu a conhecer que, amanhã a partir das 14 horas irá ter lugar o evento “Vereadores de Palmo e 

Meio”. ..............................................................................................................................................  

O Vereador Henrique Tomás, lembrou as diversas intervenções que já realizou em diferentes 

Reuniões de Câmara, e que respeitam às habitações degradadas no Concelho, questionando o que 

já foi feito para solucionar esta questão. ...........................................................................................  

Relembrou que a Rua das Azenhas ainda não foi objeto de intervenção, tendo questionado quando 

é que a AdRA irá instalar a Rede de Saneamento. .............................................................................  

Considerou que o fator mais grave da ponte que divide os Concelhos de Oliveira do Bairro e Vagos 

ainda não foi corrigido e prende-se com a curva que tem de ser mais aligeirada. .............................  

Solicitou a instalação de uma passadeira junto à paragem do TOB em frente aos Paços do 

Concelho. .........................................................................................................................................  

Tendo em atenção as palavras proferidas pelo Ministro Miguel Relvas, referiu que se deve fazer 

uma reflexão sobre as mesmas, nomeadamente no que respeita ao fato de haver uma grande 

dissonância entre os Municípios portugueses, devendo unir-se mais nos atos administrativos, 

podendo aferir-se das suas palavras que irá haver uma diminuição das responsabilidades do Estado 

nas sedes de Concelho......................................................................................................................  

O Vereador Jorge Mendonça, relativamente a esta última intervenção do Vereador Henrique 

Tomás, disse concordar com o que está a ser feito pelo Governo. ....................................................  

Questionou se tinha havido algum tipo de orientações para fazer com que não fosse concedida 

Tolerância de Ponto aos funcionários da Autarquia. ..........................................................................  

Referiu haver uma grande dificuldade na circulação de trânsito junto ao restaurante “Há Tacho” à 

hora de almoço. ................................................................................................................................  
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Informou que habitualmente paga onze euros e quarenta e sete cêntimos e hoje recebeu uma 

fatura de água no valor de cento e cinquenta e seis euros. Relembrou que no início do Mandato 

foram tomadas diversas deliberações para reduzir o peso da faturação excessiva causada por factos 

não imputáveis aos Munícipes, sendo que, se em situações semelhantes não houver uma abertura 

por parte da AdRA, haverá muitos Munícipes que não irão conseguir pagar as suas faturas de água 

e ficarão sem acesso a esse bem essencial. .......................................................................................  

O Presidente da Câmara confirmou que a Autarquia deliberou a redução dos pagamentos quando 

os serviços constatassem que o consumo excessivo de água, não era imputável ao consumidor, 

desconhecendo que a AdRA terá semelhante atitude. Relembrou que um dos objetivos da AdRA é 

a redução das perdas de água. .........................................................................................................  

Confirmou que o local em questão, devido ao restaurante existente, tem bastante afluência de 

estacionamento e muitas viaturas estacionam em cima do passeio, competindo às autoridades essa 

mesma fiscalização, sendo que, no entanto e tendo em atenção os abusos, irá solicitar aos Serviços 

que analisem a situação e estudar a possibilidade de proibir o estacionamento de pesados num dos 

lados da estrada. ...............................................................................................................................  

Em relação à não concessão da Tolerância de Ponto, relembrou que o primeiro-ministro já deu a 

conhecer que até ao fim do ano, o Estado apenas iria conceder Tolerância de Ponto no dia 24 de 

Dezembro, tendo em atenção o cumprimento dos objetivos da ajuda financeira ao País. Mais disse 

que os funcionários que necessitaram, puderam tirar um dia de férias e foi autorizado que, após o 

encerramento dos serviços ao público, saíssem às 16 horas e 30 minutos. ........................................  

No que respeita às declarações do Ministro Miguel Relvas, relembrou que o Governo foi eleito para 

tomar decisões, sendo essas decisões baseadas no que entende ser o melhor para o País, sendo que 

os Municípios devem ser comparados uns com os outros, nomeadamente em termos de aumento 

ou redução de população, sendo que Oliveira do Bairro tem aumentado os índices de crescimento 

da população e que, por isso, necessita cada vez mais de criar novos equipamentos no Concelho. ..  

Em relação à colocação da passadeira, referiu que com a instalação do Palácio da Justiça e da Casa 

da Cultura, essa será uma situação que já está a ser analisada. .........................................................  

Relativamente à ponte que divide os Concelhos de Oliveira do Bairro e Vagos, foram efetuadas 

algumas obras por parte do Município de Oliveira do Bairro, contudo, não houve ainda uma 

resposta por parte da Câmara Municipal de Vagos. ..........................................................................  

Em relação ao Saneamento da Rua das Azenhas, referiu ser permanente a insistência junto da 

AdRA, nas reuniões que têm sido realizadas. ....................................................................................  
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No que respeita às habitações degradadas, informou terem sido diversos os proprietários 

notificados para solucionarem a questão, estando a mesma a ser trabalhada por todos os 

envolvidos. ........................................................................................................................................  

Em relação aos eventos referidos pela Vereadora Laura Pires, referiu que as atividades são bastante 

importantes, tendo as mesmas mais ou menos público, consoante o tipo de atividade que é 

realizada, dando especial atenção à realização da atividade “Vereadores de Palmo e Meio”, que 

terá lugar amanhã pelas 14 horas. ....................................................................................................  

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

PONTO 2 – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE 

GESTÃO, INCLUINDO OS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

OLIVEIRA DO BAIRRO. .......................................................................................................................  

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

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

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

1.º - Aprovar o Relatório de Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, Incluindo 

os de Corrupção e Infrações Conexas da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, que aqui se dá 

por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais. .............................................................  

2.º - Remeter o supra mencionado Relatório ao Conselho de Prevenção da Corrupção, DGAL e IGF.  

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

PONTO 3 – PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS DE CORRUPÇÃO E 

INFRAÇÕES CONEXAS DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO. .....................................................  

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

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

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

Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas do Município de Oliveira do 

Bairro e remetê-lo ao Conselho de Prevenção da Corrupção, DGAL e IGF..........................................  

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

PONTO 4 – INFORMAÇÃO N.º 6/2012 DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E JURÍDICA – PRONUNCIA 

DO ADJUDICATÁRIO SOBRE A MINUTA DO CONTRATO DA EMPREITADA “CONSTRUÇÃO DA 

ESCOLA DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA MAMARROSA” – 

RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DATADO DE 04/04/2012. ...................  

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, ratificar o despacho do Presidente 

da Câmara datado de 4 de Abril de 2012. .........................................................................................  

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

PONTO 5 – PROCESSO DE OBRAS N.º 1396G/02 DE 4ÁGUAS – CONSTRUÇÃO E INVESTIMENTOS, 

LDA. – CADUCIDADE DA LICENÇA DE CONSTRUÇÃO REFERENTE A OBRA SITA NA RUA DAS 

AGRAS DE BAIXO, FREGUESIA DE OIÃ. .............................................................................................  

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

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

DELIBERAÇÃO: Analisada a Informação Técnica de 23 de Março de 2012, a Câmara Municipal, 

deliberou por unanimidade, declarar a caducidade da Licença de Construção com o Alvará n.º 8/04, 

referente ao Processo de Obras n.º 1396G/02, em nome de 4Águas – Construção e Investimentos, 

Lda., obra sita na Rua das Agras de Baixo, Freguesia de Oiã. ............................................................  

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

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

SOLICITAR A DISPONIBILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DO “ESPAÇO INOVAÇÃO” NO DIA 4 DE ABRIL 

DE 2012 PARA EFEITOS DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE “MOTIVAÇÃO 

PARA A MUDANÇA EM TEMPO DE CRISE” – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE 

DA CÂMARA DATADO DE 2 DE ABRIL DE 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 

Vice-Presidente da Câmara datado de 2 de Abril de 2012. ................................................................  

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

 

A D I T A M E N T O 

 

PONTO 1 - INFORMAÇÃO N.º 90/2012, PRESTADA PELA UNIDADE DE EDUCAÇÃO – PROPOSTA 

DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS NO ÂMBITO DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO LETIVO DE 

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a distribuição dos 
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Subsídios de Ação Social Escolar nos termos propostos pela Unidade de Educação, através da 

Informação n.º 90/2012, datada de 03 de Abril de 2012, que aqui se dá por integralmente 

reproduzida. ......................................................................................................................................  

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

PONTO 2 – DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA – TRABALHOS A MAIS DA EMPREITADA DE 

“NOVA ALAMEDA DA CIDADE” – RETIFICAÇÃO DE DELIBERAÇÃO - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO 

DO PRESIDENTE DA CÂMARA DATADO DE 09/04/2012. .................................................................  

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, ratificar o despacho do Presidente 

da Câmara datado de 9 de Abril de 2012. .........................................................................................  

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

PONTO 3 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE RECURSOS HUMANOS – EMPREITADA 

“NOVA ALAMEDA DA CIDADE – EXECUÇÃO FÍSICA DOS CONTRATOS DE CEDÊNCIA” - 

RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DATADO DE 30/03/2012. ..................  

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 30 de Março de 2012. ....................................................................................  

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

PONTO 4 – PARTICIPAÇÕES ENVIADAS PELA DIRETORA DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

OLIVEIRA DO BAIRRO. ......................................................................................................................  

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, mediante votação por escrutínio secreto, por 

unanimidade, o seguinte: .................................................................................................................  

1.º - Instaurar um processo disciplinar à funcionária Maria Isabel Madeira Lima. ...............................  

2.º - Nomear instrutora do processo a Dr.ª Andreia Cristina de Oliveira Pereira, Chefe da Divisão 

Administrativa e Jurídica (em regime de substituição). ......................................................................  

3.º - Nomear como secretária do processo disciplinar a Dirigente da Unidade de 4.º Grau de 

Notariado e Desenvolvimento Empresarial Ana Paula Direito da Silva, conforme indicação da 

instrutora ora nomeada, que se encontra presente nesta reunião.  ....................................................  
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 .........................................................................................................................................................  

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

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria referente ao dia 11 

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

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS:  ............................................................ 2.285.383 Euros e 72 Cêntimos 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS:  ...................................................... 916.291 Euros e 72 Cêntimos 

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES:  ....................................................... 3.201.675 Euros e 44 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 e trinta e cinco 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 
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________________________________ 

CARLOS MANUEL FERREIRA FERREIRA 

 

 

 

_________________________________ 

JORGE DIOGO CARDOSO MENDONÇA 

 

 

 

_________________________ 

HENRIQUE SANTIAGO TOMÁS 

 

 

 

_____________________________ 

JOSÉ MIGUEL CARDOSO DUARTE 

 

 


