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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

PRIVADA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

OLIVEIRA DO BAIRRO, REALIZADA NO DIA 

03 DE JUNHO DE 2019 ..................................  

 

Aos três dias do mês de junho de dois mil e dezoito, nesta Cidade de Oliveira do Bairro, na Sala de 

Reuniões de Câmara Municipal, sita nos Paços do Município, realizou-se pelas nove horas e trinta 

minutos, sob a Presidência do Presidente da Câmara, Duarte dos Santos Almeida Novo e com a 

participação do Vice-Presidente da Câmara Jorge Ferreira Pato e dos Vereadores Lília Ana da Cruz 

Oliveira Martins Águas, Susana Maria da Silva Martins, António Augusto Marques Mota e Álvaro 

Miguel Ferreira Ferreira, a reunião extraordinária privada da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, 

ao abrigo do disposto no art.º 41.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ........................  

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

Na sequência do pedido de renúncia ao mandato apresentado por Fernando José Martins da Silva, 

foi convocado, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 79.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com 

as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, o cidadão imediatamente a seguir na ordem da lista 

do Movimento UPOB, Rui Jorge Marques dos Santos, o qual, após ter sido verificada a respetiva 

identidade e legitimidade e ter assinado o respetivo Termo de Posse, passou 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. .............................................................................................................................................  

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

PONTO 1 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA APRESENTADA PELA UNIDADE DE GESTÃO 

ECONÓMICA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL – CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE LONGO 

PRAZO NO MONTANTE DE 2.220.000,00 €, JUNTO DO BANCO BPI, S.A., PARA FINANCIAMENTO 

DE DIVERSOS INVESTIMENTOS – ADENDA AO CONTRATO ...........................................................  

Intervieram neste ponto da Ordem de Trabalhos o Presidente da Câmara a fim de apresentar o 

assunto e os Vereadores António Mota e Álvaro Ferreira. .....................................................................  

O Presidente da Câmara, referiu que como tinha ficado acordado na última reunião de Câmara, 

atendendo à existência de gralha na adenda ao contrato, o assunto teria que voltar a reunião de 

Câmara para revogar a deliberação tomada, para que siga de forma correta para o Tribunal de Contas. 

O Vereador Álvaro Ferreira, disse que durante a discussão do ponto na última reunião de Câmara 

tinha bloqueado no meio de tanta argumentação, também porque a área das contas não era o seu 
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forte e no final verificou-se a existência da gralha e de que o processo não poderia avançar enquanto 

a mesma não fosse corrigida. .................................................................................................................  

Recordou que tinha questionado sobre a instrução do processo, tendo verificado que afinal o mesmo 

estava mal instruído, devendo haver sempre abertura para perceber que nem sempre as coisas estão 

bem feitas. ...............................................................................................................................................  

Disse que o princípio estava lá, todos comungavam do mesmo principalmente naquilo que era o 

empréstimo nas várias vertentes de que o Município necessitava para o momento e sempre lutaram 

por ele. .....................................................................................................................................................  

Acrescentou que o que tinha acontecido era um sinal claro da necessidade de terem a postura que 

sempre demonstraram ter e de que toda a documentação a enviar para o exterior tem que ser muito 

bem analisada e definida, porque apesar de o Executivo ter na liderança o CDS-PP, era todo o 

Executivo que estava envolvido no processo. ........................................................................................  

Acrescentou que estavam para ajudar e não dificultar e daí todas as chamadas de atenção que tinham 

feito. .........................................................................................................................................................  

O Vereador António Mota, disse que todos deveriam estar à altura das funções que lhes foram 

confiadas, mas era pena verificar que ás vezes isso não acontecia. .....................................................  

Referiu que o que tinha acontecido, deveu-se ao facto de o Presidente não ouvir os Vereadores da 

oposição, porque se tivesse ouvido, a questão da solidariedade institucional tinha acontecido. ..........  

Disse que começava a ter dificuldades em analisar uma série de situações, porque não estava 

disponível para fazer somatórios e ter um cuidado tão afincado na análise da documentação da 

Câmara Municipal, porque no que diz respeito às matérias de gestão, números e economia tem sido 

um desastre, sendo que o Presidente tinha uma responsabilidade acrescida porque é da área de 

gestão. .....................................................................................................................................................  

Referiu que o Presidente tem que pedir apoio aos técnicos municipais, para que leiam os documentos, 

para que tenham cuidado na elaboração dos mesmos, para que façam os somatórios, porque na sua 

opinião não cabia ao Presidente ter essas funções................................................................................  

O Presidente da Câmara, esclareceu o Vereador Álvaro Ferreira que não pode referir que o processo 

foi mal instruído quando apenas foram solicitados elementos. Nesse âmbito, e porque, também foi 

solicitada a ata da Assembleia Municipal que descrevia a aprovação do financiamento, foi preparada 

uma adenda e nada mais……………………………………………………………………………………….. 

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

1.º - Revogar a deliberação tomada na sua reunião ordinária de 29 de maio de 2019, referente ao 

ponto 8 da Ordem de Trabalhos; ............................................................................................................  

2.º - Aprovar a adenda anexa à Informação Proposta apresentada pela Divisão Financeira, de Gestão 

e Património, datada de 31 de maio que contém as alterações descritas na referida Informação 
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Proposta, passando a mesma a fazer parte integrante do texto contratual, as quais se dão aqui por 

integralmente reproduzidas para todos os efeitos legais. .......................................................................  

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

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

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

dia 31 de maio do ano de 2019, do qual constam os seguintes dados e valores: ...........................  

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS:  ......................................................... 1.243.320 Euros e 27 Cêntimos 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS:  ................................................... 693.183 Euros e 03 Cêntimos 

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES:  ................................................. 1.936.503 Euros e 30 Cêntimos 

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

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

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

nove horas e cinquenta minutos, tendo as deliberações sido aprovadas em minuta, nos termos do n.º 

3 do artigo 57.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e da qual se lavrou a presente Ata, 

que depois de lida e aprovada vai ser assinada pelo Presidente da Câmara Municipal, por mim, José 

Miguel Cardoso Duarte, Coordenador Técnico, que a redigi e pelos demais presentes que o desejem 

fazer. ........................................................................................................................................................  

 

_____________________________ 

Duarte dos Santos Almeida Novo 

 

 

________________________ 

Sílvia Rosa da Silva Oliveira 

 

 

_________________ 

Jorge Ferreira Pato 

 

 

_________________________________ 

Lília Ana da Cruz Oliveira Martins Águas 
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_________________________ 

Susana Maria da Silva Martins 

 

 

 

___________________________ 

António Augusto Marques Mota 

 

 

_________________________ 

Álvaro Miguel Ferreira Ferreira 

 

 

_______________________ 

Rui Jorge Marques Santos 

 


