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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO, REALIZADA NO DIA 25 DE 

FEVEREIRO DE 2021 .....................................  

 

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, nesta Cidade de Oliveira do Bairro, 

no Salão Nobre da Câmara Municipal, sita nos Paços do Município, realizou-se pelas catorze 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 e Álvaro Miguel Ferreira Ferreira, a reunião 

ordinária privada da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, ao abrigo do disposto no art.º 40.º e n.º 

2 do art.º 49.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e nos termos das deliberações do 

Executivo Municipal datadas de 30 de outubro de 2017 e de 9 de novembro de 2017. ........................  

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

Não esteve presente o Vereador António Augusto Marques Mota, o qual se encontra ausente por 

motivos de doença, tendo remetido a respetiva Baixa Médica por forma a justificar as suas ausências 

até à presente data. ................................................................................................................................  

Não esteve igualmente presente a Vereadora Almerinda Nogueira Belchior, a qual se encontra 

ausente por motivos pessoais, tendo solicitado a sua substituição. .......................................................  

Assim, nos termos e ao abrigo do disposto no art.º 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua 

atual redação, compareceu Carlos Alberto de Barros Ferreira. Tendo sido verificada a respetiva 

identidade e legitimidade, passou o mesmo 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 - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA | ASSUNTOS DE INTERESSE CONCELHIO. 

Intervieram neste ponto da Ordem de Trabalhos o Presidente da Câmara, o Vice-Presidente da 

Câmara, a Vereadora Lília Águas e os Vereadores Álvaro Ferreira e Carlos Ferreira. .........................  

O Presidente da Câmara, deu nota do pesar sentido pelo falecimento de uma trabalhadora do 

Município de Oliveira do Bairro, Helena Maria Ferreira Pires Machado, que exercia funções na Escola 

Dr. Fernando Peixinho. ...........................................................................................................................  

Reportando-se ao Plano de Resiliência e Recuperação do País e que se encontra em Discussão 

Pública e cujo enfoque se situa na recuperação económica e desenvolvimento do País e cujo caminho 
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se prevê que seja bastante longo, mencionou não se encontrar prevista a ligação à A1 e isto não 

obstante os pedidos formulados pelo Município de Oliveira do Bairro, pelo Município de Anadia e pela 

Comunidade Intermunicipal. Assim sendo, entendeu o Município de Oliveira do Bairro reforçar o 

pedido, por intermédio do envio de contributos para a melhoria do PRR, em sede de Audiência Prévia 

daquele documento. ................................................................................................................................  

Desafiou os empresários a juntarem-se ao Município de Oliveira do Bairro nessa pretensão, porque 

serão eles os principais beneficiados por essa mesma ligação à A1. ....................................................  

Ainda relativamente ao PRR, mencionou que um empresário necessita de saber onde investir, como 

investir, quais os setores que vão ou não ter apoio e quais os verdadeiros objetivos para que a 

Economia Nacional seja sustentável e tal não surge naquele documento, o que considera 

inadmissível, uma vez que, o Município de Oliveira do Bairro, como outros, assenta a sua principal 

força na Indústria e os empresários necessitam desses mesmos indicadores. .....................................  

O Vereador Álvaro Ferreira, referiu estar ao lado do Presidente da Câmara e do Município no que 

respeita às pretensões relacionadas com o Plano de Resiliência e Recuperação, designadamente 

quando se verificam desigualdades no seio de Municípios da mesma Região, havendo investimentos 

em alguns deles e noutros tal não sucede, o que se aprofunda caso não haja vozes de contestação.  

No seguimento da aprovação das ARU’s e das ORU’s, procurou saber quantos Projetos é que deram 

entrada na Câmara Municipal respeitantes a requalificação de imóveis e desses, quantos é que 

conseguiram beneficiar de regalias. .......................................................................................................  

Referiu a necessidade de se levar a efeito um Estudo Urbanístico no troço entre a 333 e a 335, 

designadamente entre a Fornarina e a curva do Largo do Coreto, já que tem chegado ao seu 

conhecimento a aplicação de inúmeras multas naquela zona, pelo que se deve concretizar aquilo que 

é domínio público e privado, reorganizar o estacionamento e os passeios. ..........................................  

Relativamente às obras que decorrem no Parque da Cidade disse que aquele espaço irá ser um ex-

líbris da Cidade e do Concelho, reconhecendo a forma como o Município conseguiu obter a 

comparticipação por parte do Fundo Ambiental e como conseguiu valorizar aquela zona, sugerindo 

que o mesmo também tivesse uma componente temática, relacionada com o património concelhio, 

designadamente com a extração de argilas e cujas Lagoas se situam naquela área, contemplando a 

inclusão de elementos identificativos daquilo que foi o impulso industrial no Concelho por intermédio 

da colocação no Parque, de alguma maquinaria que pudesse vir a ser adquirida. ...............................  

O Vereador Carlos Ferreira, disse que todas as reivindicações que sejam para benefício do 

Concelho o Presidente da Câmara pode contar com o seu apoio. ........................................................  

Referiu ter conhecimento da cedência de computadores e de banda larga a alunos do Concelho, 

contudo, pelo que se verifica, a cobertura GSM não é igual em todo o Concelho, pelo que, alguns 

deles teriam dificuldades de ligação, não conseguindo assistir às aulas, pelo que questionou se tal 
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correspondia à verdade e se assim foi, se foram tomadas algumas diligências no sentido de colmatar 

o problema. ..............................................................................................................................................  

Em relação à rede viária, referiu que algumas artérias se encontram em mau estado decorrente das 

condições climatéricas que se fizeram sentir, tendo questionado se a Câmara Municipal possui algum 

levantamento acerca do estado em que se encontra a rede viária municipal e o que pretende fazer. .  

Mais concretamente acerca da EN 235, que foi requalificada até ao nó da A1, procurou saber se existe 

já um plano para recuperação do troço entre o nó da A1 e Oliveira do Bairro. ......................................  

Referiu, igualmente, que, tão importante como a construção do nó de ligação da A1, era igualmente 

importante a construção de um nó de ligação à A17, que servisse as Zonas Industriais de Bustos e 

da Palhaça. ..............................................................................................................................................  

A Vereadora Lília Águas, considerou igualmente o Parque dos Pinheiros Mansos um ex-líbris da 

Cidade e do Concelho, com uma componente urbanística e ambiental que é o que está na base da 

existência daquele Parque, sendo que, no que se refere à inclusão de eventuais apontamentos 

daquilo que foi a extração do barro, deu a conhecer que passado uma semana de terem sido 

colocadas cordas ao longo do caminho as mesmas desapareceram, pelo que se terá de ter muito 

cuidado com o que ali se coloca e o valor do que se coloca, mas irá averiguar o que se poderá fazer. 

No que respeita à disponibilização de equipamento informático aos alunos do Concelho, informou que 

o Município cedeu 130 computadores, 213 tablet’s e 87 pontos de acesso à internet ao Agrupamento 

de Escolas, para serem disponibilizados a alunos do Escalão A e B e que foram reforçados com 51 

computadores e alguns pontos de acesso entregues pela Tutela, desconhecendo se as dificuldades 

de acesso se referem aos pontos de acesso fornecidos pelo Município se em relação aos que foram 

disponibilizados pela Tutela. Pelo que teve conhecimento havia efetivamente um aluno da Palhaça 

que não conseguia aceder à internet e frequentar as aulas à distância, pelo que, em parceria com a 

Junta de Freguesia se conseguiu um local onde o aluno pudesse aceder à internet e ter as suas aulas 

diariamente. .............................................................................................................................................  

Assim, pelo que conhece, todos os alunos se encontram a utilizar o material cedido pelo Município, o 

que inclui os pontos de acesso à internet, havendo, contudo, alguma dificuldade por parte dos alunos, 

em gerir o plafond disponível, já que por vezes o gastam em atividades que não estão relacionadas 

com o ensino, mas essa é uma situação que tem vindo a ser gerida pelo Agrupamento......................  

O Vice-Presidente da Câmara, no que respeita a reabilitações decorrentes das ARU’s disse ter 

havido uma ou duas situações, que tiveram por questões urbanísticas dificuldades de implementação, 

sendo que, o que tem havido mais é pedidos relacionados com a Taxa do IVA, ou seja, relacionados 

com benefícios em sede de IVA para a execução de obras, mas que nada tem a ver com a 

recuperação de imóveis. .........................................................................................................................  

Relativamente à zona central da Palhaça disse ter conhecimento da existência de algumas multas 
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que têm surgido nos últimos tempos relacionadas com estacionamento indevido, pelo que importa 

encontrar uma solução, que não é fácil naquela zona, estando a ser analisado um pedido para verificar 

a viabilidade de criar mais um ou dois espaços de estacionamento, para que, pelo menos para as 

cargas e descargas não haja problemas com contraordenações por parte da GNR. ............................  

Disse ser extremamente difícil conseguir um nó de ligação à A17, uma vez que existem dois nós muito 

próximos, sendo que o que se poderá tentar é o apoio para a criação de uma ligação ou beneficiar a 

estrada existente, sendo que o caso da A1 é diferente, porque se está a falar na maior distância que 

existe entre nós daquela autoestrada, pelo que se justifica tecnicamente a criação desse mesmo nó 

de acesso. ...............................................................................................................................................  

O Presidente da Câmara, esclareceu que em relação à E.N. 235 foi aberto o procedimento concursal 

para elaboração do projeto, já que a anterior empresa que venceu o concurso faliu, o que é um entrave 

para o Município, já que se pretendia intervir na Rua Quinta dos Duartes e as Infraestruturas de 

Portugal não o permitem, porque afirmam que o seu projeto abrange aquele local. .............................  

Referiu que o Concelho não necessita de um nó de ligação à A17, mas sim de uma ligação das Zonas 

Industriais de Bustos e da Palhaça ao nó já existente, tanto mais que irá ser feita uma requalificação 

em Bustos. ...............................................................................................................................................  

No que respeita ao Plano de Recuperação e Resiliência, constata haver um grande fosso Lisboa/Porto 

com o resto do país e essa é uma situação que não pode acontecer, Oliveira do Bairro e a Região de 

Aveiro merecem um tratamento diferente, já que, ligações tão importantes para as empresas da 

Região, como as ligações a Espanha, foram novamente esquecidas. ..................................................  

No que respeita à rede viária concelhia, informou que as intervenções irão ocorrer nas vias em que 

se encontram em pior estado de conservação, designadamente a E.M. 333, a qual aguarda as 

intervenções por parte da AdRA, para que o Município possa avançar com uma intervenção desde a 

entrada de Salgueiro até à Quinta D’Além, permitindo assim a correção de diversas patologias que 

afetam aquela via de comunicação. ........................................................................................................  

Disse que o Projeto dos Pinheiros Mansos é um dos mais importantes para o Concelho e onde o 

Município mais investiu, mas onde o gasto com contratação é menor, já que muito do tratamento e 

embelezamento foi levado a efeito com meios próprios, faltando ainda a colocação de mobiliário 

urbano, o qual merecerá a devida atenção tendo em atenção os furtos que já houve no local. ...........  

No que respeita ao apoio às Empresas, esclareceu que foram 65 as candidaturas recebidas, tendo 

as mesmas sido já analisadas e em breve serão enviadas aos empresários as decisões da Comissão 

que elaborou a análise, para que os mesmos se pronunciem em sede de Audiência e posteriormente 

se possa efetuar as respetivas transferências. .......................................................................................  

O Vereador Carlos Ferreira, disse que aquando da sua intervenção se pretendia referir à ligação ao 

nó da A17 e não à criação de um novo nó. ............................................................................................  
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 .................................................................................................................................................................  

PONTO 2 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

REALIZADA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2021 ...............................................................................  

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

1.º - Dispensar, nos termos e ao abrigo do disposto do art.º 4.º do Decreto-Lei n.º 45.362, de 21 de 

novembro de 1963, a leitura da ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 11 

de fevereiro de 2021, por ter sido previamente distribuída a todos os Vereadores. ..............................  

2.º - Aprovar a ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 11 de fevereiro de 

2021, nos termos do artigo 57.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. .............................  

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

PONTO 3 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2021 ...............................................................................  

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

1.º - Dispensar, nos termos e ao abrigo do disposto do art.º 4.º do Decreto-Lei n.º 45.362, de 21 de 

novembro de 1963, a leitura da ata da Reunião Extraordinária da Câmara Municipal realizada no dia 

17 de fevereiro de 2021, por ter sido previamente distribuída a todos os Vereadores. .........................  

2.º - Aprovar a ata da Reunião Extraordinária da Câmara Municipal realizada no dia 17 de fevereiro 

de 2021, nos termos do artigo 57.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. ........................  

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

PONTO 4 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA – MANDATO 2017/2021, APRESENTADA PELO VICE-

PRESIDENTE DA CÂMARA – INÍCIO DO PROCEDIMENTO DE ELABORAÇÃO DO 

REGULAMENTO DE OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E DE PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE 

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

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Vice-Presidente da Câmara, a fim de introduzir o 

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

O Vice-Presidente da Câmara, referiu que se pretende avançar com a revisão ao Regulamento de 

Publicidade e de Ocupação de Espaço Público, cuja última versão já data de 2013, sendo que, com 

a alteração da realidade económica do Concelho, deve haver uma adaptação daquele mesmo 

Regulamento e proceder a alguns ajustamentos....................................................................................  

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

1.º - Dar início ao procedimento de elaboração do “Regulamento de Ocupação do Espaço Público e 

de Publicidade do Município de Oliveira do Bairro”, que terá como objeto a definição das regras de 

ocupação do espaço público e de publicidade no Concelho de Oliveira do Bairro; ...............................  

2.º - Aprovar a minuta de Aviso que publicita o início do procedimento, que aqui se dá por reproduzida 

para todos os efeitos legais; ....................................................................................................................  
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3.º - Delegar nos Técnicos Isabel Simões e Miguel Duarte, nos termos do n.º 2 do artigo 55.º do CPA, 

a direção do procedimento de elaboração do referido Regulamento. ....................................................  

4.º - Que o procedimento seja publicitado na página da internet da Câmara Municipal de Oliveira do 

Bairro, em cumprimento do disposto no n. º1 do artigo 98.º do CPA. ....................................................  

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

PONTO 5 - INFORMAÇÃO TÉCNICA 12.2021DOM – EMPREITADA “P05 – REQUALIFICAÇÃO DO 

ESPAÇO PÚBLICO DA RUA DR. ALBERTO TAVARES DE CASTRO E LIGAÇÃO À RUA MANUEL 

SIMÕES BARATA” – REPROGRAMAÇÃO DOS TRABALHOS E APROVAÇÃO DA MINUTA DE 

CONTRATO ............................................................................................................................................  

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

O Presidente da Câmara, disse já ter dado nota da evolução dos trabalhos desta empreitada e 

inclusive abordado esta mesma questão da reprogramação dos trabalhos, que em muito se deve ao 

COVID-19, por infeção das equipas no terreno, ou por parte dos respetivos fornecedores. .................  

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

1.º - Uma prorrogação graciosa do prazo de execução da empreitada “P05 – Requalificação do 

Espaço Público da Rua Dr. Alberto Tavares de Castro e Ligação à Rua Manuel Simões Barata”, nos 

termos do n.º 2 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro, prorrogação essa até ao dia 

30 de junho de 2021; ...............................................................................................................................  

2.º - A reprogramação dos trabalhos daquela empreitada, tendo subjacente a prorrogação do prazo 

referida no ponto anterior; .......................................................................................................................  

3.º - A minuta de Modificação Objetiva ao Contrato da empreitada, que aqui se dá por reproduzida 

para todos os efeitos legais; ....................................................................................................................  

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

PONTO 6 - INFORMAÇÃO N.º 27|2021 PRESTADA PELA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, AÇÃO 

SOCIAL E IDADE MAIOR – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS NO ÂMBITO DE AÇÃO 

SOCIAL ESCOLAR NO 1.º, 2.º E 3.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO DA 

REDE PÚBLICA DO CONCELHO DE OLIVEIRA DO BAIRRO – ANO LETIVO DE 2020/2021 ...........  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos a Vereadora Lília Águas, a fim de introduzir o assunto.  

A Vereadora Lília Águas, disse tratar-se de uma atribuição de subsídios no âmbito da Ação Social 

Escolar, designadamente a fixação de valores respeitantes à alimentação e material escolar e que 

abrange 341 Alunos do Escalão A e 356 Alunos do Escalão B com comparticipações de 100% e de 

50%, respetivamente e ainda 16,00€ para aquisição de material escolar para os alunos do Escalão A 

e de 8,00€ para os alunos do Escalão B. ...............................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a “Atribuição de Subsídios 

no Âmbito de Ação Social Escolar no 1º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário da 



 

 
 
 

Reunião de Câmara de 25.02 ‘21         7|9 

 

Rede Pública do Concelho de Oliveira do Bairro – Ano Letivo 2020/2021” nos exatos termos propostos 

pela Divisão de Educação, Saúde, Ação Social e Idade Maior, através da Informação n.º 27|2021, 

datada de 22 de fevereiro de 2021, que aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os efeitos 

legais. ......................................................................................................................................................  

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

PONTO 7 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA COMISSÃO DE ANÁLISE DAS CANDIDATURAS A 

BOLSA DE ESTUDO E OUTROS APOIOS AOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR – ATRIBUIÇÃO 

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

ANO LETIVO 2020/2021 .........................................................................................................................  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos a Vereadora Lília Águas, a fim de introduzir o assunto.  

A Vereadora Lília Águas, disse que o presente assunto se reporta à atribuição de Bolsas de Estudo 

a Alunos do Ensino Superior e que são fixados nos termos do Regulamento em vigor. .......................  

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

1.º - Atribuir e renovar, as Bolsas de Estudo aos Candidatos nos termos da Informação da Comissão 

de Análise das Candidaturas a Bolsas de Estudo e Outros Apoios aos Alunos do Ensino Superior, 

datada de 22 de fevereiro de 2021, que aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os efeitos 

legais; ......................................................................................................................................................  

2.º - Aprovar as exclusões propostas na sobredita Informação. ............................................................  

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

PONTO 8 – SOLICITAÇÃO POR PARTE DO GRUPO MCS, DE SALA NA FÁBRICA DE CERÂMICA 

ROCHA NOS DIAS 23 DE FEVEREIRO E 9 DE MARÇO, PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE 

FORMAÇÃO – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA DATADO DE 

22 DE FEVEREIRO DE 2021, EM QUE AUTORIZOU A REFERIDA CEDÊNCIA MEDIANTE O 

PAGAMENTO DA QUANTIA DE 400,00€ ..............................................................................................  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Vice-Presidente da Câmara, a fim de introduzir o 

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

O Vice-Presidente da Câmara, referiu que se trata da cedência de uma Sala da Cerâmica Rocha 

para a realização de duas reuniões da Mota Ceramics, à semelhança do que já sucedeu há poucas 

semanas atrás, aproveitando-se, desta forma, para dar os primeiros passos na divulgação daquele 

espaço, esperando que os empresários e outras entidades solicitem mais vezes a sua utilização. .....  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, ratificar o teor do Despacho do 

Vice-Presidente da Câmara, datado de 22 de fevereiro de 2021, em que autorizou a cedência de Sala 

na Cerâmica Rocha ao Grupo MCS, nos dias 23 de fevereiro e 9 de março de 2021, mediante o 

pagamento de 400,00 € (quatrocentos euros). .......................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  
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PONTO 9 – DESPACHO CONJUNTO N.º 42 – MANDATO 2017/2021 – ESTADO DE EMERGÊNCIA 

– MEDIDAS NO ÂMBITO DA PANDEMIA DA DOENÇA COVID-19 – MUNICIPIO DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO – PARA CONHECIMENTO ......................................................................................................  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Presidente da Câmara e a Vereadora Lília Águas. ...  

A Vereadora Lília Águas, informou ter-se iniciado o Plano de Vacinação da Comunidade na semana 

transata e não obstante o mesmo ser articulado entre Município, Bombeiros, GNR e Autoridades de 

Saúde Pública, disponibilizou-se o “Espaço Inovação” no início do mês de fevereiro, se fosse 

necessário um Centro de Vacinação e que incluía o necessário apoio logístico à vacinação e o 

transporte de utentes que não tivessem possibilidade de se deslocar àquelas instalações, contudo o 

AcES tomou a decisão de iniciar a vacinação no local em que neste momento decorre, o qual, não 

obstante alguma desorganização inicial, decorre dentro da normalidade. .............................................  

Salientou que o Município transporta para vacinação todos os cidadãos que para tal sejam 

contactados e necessitem desse transporte. ..........................................................................................  

Deu a conhecer, ainda, o facto de se ter reforçado a distribuição de testes COVID-19 pelas diferentes 

Instituições do Concelho, bem como a higienização dos espaços. ........................................................  

No que respeita ao primeiro Programa de Apoio à Cultura informou que o CD comemorativos dos 65 

anos do Amadeu Mota já foi contratualizado e pago e os outros dois projetos contemplados, um deles 

encontra-se agendado para maio, no âmbito da inauguração da Cerâmica Rocha, uma vez que o 

projeto se localiza naquele edifício e o segundo e último projeto está previsto para outubro. ..............  

O Presidente da Câmara, disse que no âmbito do apoio à Cultura, todos aqueles cidadãos que estão 

naquela área se poderão candidatar aos apoios às empresas e aos empresários em nome individual, 

uma vez que também eles se encontram sem exercer a sua atividade. ................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal tomou conhecimento, do teor do Despacho Conjunto n.º 42 – 

Mandato 2017/2021, datado de 15 de fevereiro de 2021, que aqui se dá por reproduzido para todos 

os efeitos legais. ......................................................................................................................................  

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

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

dia 24 de fevereiro do ano de 2021, do qual constam os seguintes dados e valores: ....................  

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS:  ......................................................... 3.774.442 Euros e 35 Cêntimos 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS:  ................................................... 676.065 Euros e 23 Cêntimos 

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES:  ................................................. 4.450.507 Euros e 58 Cêntimos 

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

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO: .....................................................................  

Apesar de haver público presente não se registaram quaisquer pedidos de intervenção. ....................  

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

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

quinze horas e quarenta 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, Técnico Superior, que a redigi e pelos demais presentes que o desejem 

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

 

_____________________________ 

Duarte dos Santos Almeida Novo 

 

 

________________________ 

José Miguel Cardoso Duarte 

 

 

_________________ 

Jorge Ferreira Pato 

 

 

_________________________________ 

Lília Ana da Cruz Oliveira Martins Águas 

 

 

_________________________ 

Susana Maria da Silva Martins 

 

 

_________________________ 

Álvaro Miguel Ferreira Ferreira  

 

 

__________________________ 

Carlos Alberto de Barros Ferreira 


