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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO, REALIZADA NO DIA 29 DE 

DEZEMBRO DE 2011.  ...................................  

 

Aos vinte e nove dias do mês de Dezembro de dois mil e onze, 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 pública 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 respectiva 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, o Vice-Presidente da 

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

O Presidente da Câmara, iniciou a sua intervenção, referindo-se ao trágico acidente ocorrido no dia 
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de Natal e que vitimou dois jovens do Concelho, sendo um deles, filha de um ex-Vereador da 

Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, facto que a todos entristece. ...............................................  

O Vereador Henrique Tomás, referiu perfilhar inteiramente as palavras do Presidente da Câmara, 

referindo ter efectuado praticamente todos os dias o mesmo itinerário, bastando uma pequena 

distracção para que o acidente se dê e com certeza que já ocorreram bastantes acidentes no local, 

uma vez que a ponte se situa numa curva, sugerindo que as duas Autarquias, Oliveira do Bairro e 

Vagos, promovam a requalificação da estrada com o necessário alargamento da ponte. ..................  

Deu os parabéns ao Executivo Municipal, pela forma como decorreu o convívio de Natal dos 

colaboradores e funcionários da Autarquia. ......................................................................................  

Relativamente ao convívio dos séniores do Concelho, tendo em atenção que cerca de 46% dos 

participantes são da opinião que o mesmo deveria ocorrer no Concelho, disse entender que os 

mesmos poderiam tirar mais partido do referido convívio se assim fosse. .........................................  

Reportando-se ao Parque da Seara, referiu que o mesmo possui um terreno limítrofe que tem 

dezenas de carvalhos portugueses e que é de uma beleza inigualável e que poderia ser adquirido, o 

que seria, certamente, uma mais valia para o Parque da Seara. ........................................................  

O Vereador Jorge Mendonça, reportando-se à referida aquisição de terrenos, disse concordar com 

a mesma, desde que os carvalhos não fossem derrubados. ...............................................................  

Referiu que o acidente ocorrido é algo a lamentar, estando todos solidários com as famílias 

enlutadas. .........................................................................................................................................  

Questionou se no trabalho desenvolvido relativamente aos “pontos críticos do Concelho”, o local 

em questão estava assinalado como sendo perigoso. ........................................................................  

Referiu estar preocupado com a questão da água, não só porque a AdRA tem aumentado a tarifa 

da água, mas também, pelo facto de os moradores da Quinta das Bazílias estarem a receber 

facturas de saneamento que não possuem e sobretudo atentos os recentes estudos publicados pela 

ARH-Centro. .....................................................................................................................................  

Em relação à questão dos Barreiros e taxas cobradas, considerou estranho o facto de haver um 

Regulamento e Taxas aprovadas desde 1999, sendo que, desde 2003 não houve taxas cobradas, 

não havendo justificação para o facto de não ser aplicado, apesar de continuar a haver extracção 

de barro no Concelho, o que significa que o Concelho está a ser depauperado e não cobra nada 

em troca. ..........................................................................................................................................  

Em relação ao almoço de Natal dos colaboradores e funcionários da Autarquia, estranhou o facto 

de cerca de 50 funcionários não terem ido ao almoço, considerando uma ideia feliz a actuação que 

foi levada a efeito por alguns grupos de funcionários. ......................................................................  
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Ainda a este respeito, referiu não concordar com a atribuição de cabazes de Natal aos Vereadores 

do Executivo Municipal. ....................................................................................................................  

Reportando-se ao espectáculo de Natal da Escola de Artes da Bairrada, referiu que foi 

proporcionado um bom espectáculo, chamando à atenção que o Auditório de Oiã, apesar de ter 

boas condições acústicas, não é o mais indicado para aquele tipo de actuações. ..............................  

Relembrou ter apresentado um voto de congratulação pelos feitos do atleta João Tomás em Maio 

passado, contudo, até ao momento o assunto ainda não foi discutido, pelo que, neste momento o 

mesmo já não faz sentido. ................................................................................................................  

Em relação à questão da Farmácia da Avenida, questionou o ponto de situação da mesma. ............  

Acerca do arruamento da Trav. da Avenida Dr.Abílio Pereira Pinto, questionou se não poderiam ter 

sido construídos passeios e estacionamento. ....................................................................................  

Manifestou o seu agrado pelo facto de onze empresas do Concelho terem sido galardoadas com o 

prémio PME Excelência. ....................................................................................................................  

O Vice-Presidente da Câmara, questionou o Vereador Jorge Mendonça sobre este teria efectuado 

alguma medição para ver se dava para passeio e estacionamento. ...................................................  

Referiu que o custo das obras foi deliberado por unanimidade e que os mesmos resultaram do 

cumprimento de decisão judicial. ......................................................................................................  

O Presidente da Câmara, referiu ter tomado nota da sugestão de alargamento da ponte, referindo 

não se recordar que aquele local constasse do Relatório sobre os pontos negros do Concelho. ........  

Agradeceu as palavras positivas sobre a forma como decorreu o almoço de Natal da Câmara 

Municipal, referindo que são todos convidados, mas somente participa quem quer, sendo certo que 

o mesmo continuará a ocorrer anualmente.......................................................................................  

Comentou a posição do Vereador Jorge Mendonça, para o qual, independentemente do que seja, 

tudo está mal. ...................................................................................................................................  

Referiu que o Auditório de Oiã não é uma Casa da Cultura, pelo que não tem quaisquer problemas 

de concepção, apenas não se encontra vocacionado para determinados eventos. ............................  

Referiu que a larga maioria dos idosos continua a pretender deslocar-se à Quinta da Malafaia e 

sendo os séniores os destinatários do evento, serão estes que decidirão, sendo certo que tem 

algumas reservas se efectivamente haveria alguma poupança financeira se o evento decorresse no 

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

Em relação aos terrenos, considerou que sempre se mostrou disponível para adquirir terrenos para 

qualquer alargamento em lugares públicos, quer nos centros das vilas, quer dos parques de lazer. ..  

Em relação à temática da água, informou que a Autarquia tudo está a fazer no sentido de 
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promover a adesão ao Carvoeiro, dado ser de extrema importância, não só pela quantidade, mas 

também tendo em atenção a qualidade da água, promovendo sempre a defesa dos consumidores 

do Concelho. ....................................................................................................................................  

Sobre o voto ao atleta João Tomás, relembrou que o Vereador Jorge Mendonça faltou nas reuniões 

subsequentes, não fazendo qualquer sentido discutir o mesmo sem que estivesse presente o 

respectivo proponente. .....................................................................................................................  

Em relação à questão da Farmácia, informou ter havido alteração dos representantes dos 

proprietários, tendo ocorrido já uma reunião entre os advogados das partes, a Câmara Municipal e 

os Serviços Jurídicos, estando perto de se chegar a uma solução consensual, que reponha a 

legalidade e que passará pelo alinhamento do muro a que a Lei obriga. ...........................................  

Em relação à cobrança das taxas dos barreiros, relembrou ter havido acções interpostas contra a 

Câmara Municipal devido à cobrança das referidas taxas, sendo certo que, o assunto está a ser 

estudado pelos Serviços. ...................................................................................................................  

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

PONTO 2 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA APRESENTADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA – 

ATRIBUIÇÃO DE APOIO À ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE, CULTURA E RECREIO DA MAMARROSA NO 

MONTANTE DE 5.000,00 € - APROVAÇÃO DE MINUTA DE PROTOCOLO. ........................................  

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 a Minuta de Protocolo de 

Colaboração, que aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os efeitos legais, a celebrar 

entre o Município de Oliveira do Bairro e a Associação Beneficente, Cultura e Recreio da 

Mamarrosa, com vista à atribuição de uma comparticipação financeira no montante de 5.000,00 € 

(cinco mil euros). ................................................................................................................................  

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

PONTO 3 – PROPOSTA APRESENTADA PELO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA – CEDÊNCIA DE 

PARCELA DE TERRENO COM 25,40 M2 AO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL PARA IMPLANTAÇÃO 

DE PASSEIO NA RUA PRINCIPAL, EM PERRÃES, OIÃ, NO ÂMBITO DA EMPREITADA “EXECUÇÃO DE 

MUROS DE VEDAÇÃO NA EN 333, EM PERRÃES, NA SEQUÊNCIA DA REABILITAÇÃO DESTE 

ARRUAMENTO, PELAS ESTRADAS DE PORTUGAL, EP”. .....................................................................  

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

assunto, o Presidente da Câmara e os Vereadores Jorge Mendonça e Henrique Tomás. ...................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aceitar a cedência a favor do 
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Município de Oliveira do Bairro, da parcela de terreno com a área de 25,40 m2, mediante as 

contrapartidas acordadas e identificadas no ponto 2 da Proposta apresentada pelo Vice-Presidente 

da Câmara em 20 de Dezembro de 2011, que aqui se dá por integralmente reproduzida para todos 

os efeitos legais, devendo ser assinado o competente contrato de cedência com os proprietários, 

Joaquim António Ribeiro Pina e Deolinda Santos Ribeiro Pina. ...........................................................  

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

PONTO 4 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE OBRAS MUNICIPAIS – CEDÊNCIA PARA 

DOMÍNIO PÚBLICO DE 275 M2 (PARCELA A) E 81 M2 (PARCELA B) PARA IMPLANTAÇÃO DE 

ESTACIONAMENTO E PASSEIO NA RUA DOS CIPRESTES – CARRO QUEBRADO. ...............................  

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

assunto, o Presidente da Câmara e o Vereador Jorge Mendonça. .....................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aceitar a cedência a favor do 

Município de Oliveira do Bairro, de duas parcelas de terreno com a área de 275 m2 (Parcela A) e 81 

m2 (Parcela B), mediante as contrapartidas identificadas na Informação prestada pela Unidade de 

Obras Municipais, datada de 26 de Dezembro de 2011, que aqui se dá por integralmente 

reproduzida para todos os efeitos legais, devendo ser assinado o competente contrato de cedência 

com os proprietários, Fernando Manuel Areias da Cruz (Parcela A) e Licínia da Silva Serralheira e 

João Paulo Tavares dos Santos (Parcela B). .........................................................................................  

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

PONTO 5 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA DIVISÃO FINANCEIRA – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE 

REVISOR OFICIAL DE CONTAS – NÃO ADJUDICAÇÃO E ABERTURA DE NOVO PROCEDIMENTO POR 

AJUSTE DIRECTO COM CONSULTA À FIRMA JORGE, VICTOR, NETO, FERNANDES & ASSOCIADOS, 

PELO VALOR BASE DE 9.000,00 €. ...................................................................................................  

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

Vereador Jorge Mendonça. ...............................................................................................................  

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

Mendonça, o seguinte: ......................................................................................................................  

1.º - Não adjudicar os serviços de Revisor Oficial de Contas, nos termos da alínea a) do n.º 1 do 

art.º 79.º do CCP, uma vez que o procedimento ficou deserto; .........................................................  

2.º - Autorizar a Abertura de novo Procedimento por Ajuste Directo, para Prestação de Serviços de 

Auditoria Externa, pelo período de três anos, com convite à firma Jorge, Victor, Neto, Fernandes & 

Associados, SROC n.º 92, representada por Jorge Manuel Teixeira Silva, ROC n.º 637, pelo valor 

base anual de 9.000,00 € (nove mil euros) + IVA. ..............................................................................  
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3.º -Aprovar o convite e caderno de encargos anexos à Informação da Divisão Financeira, datada de 

5 de Dezembro de 2011. ...................................................................................................................  

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

PONTO 6 – REQUERIMENTO N.º 1780G/11 DE SOLSIL – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL 

DO SILVEIRO – CASA EM RUÍNAS. ......................................................................................................  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Vereador Carlos Ferreira a fim de expor o assunto, 

o Presidente da Câmara e os Vereadores Laura Pires, Jorge Mendonça e Henrique Tomás. ..............  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, proceder a Vistoria Prévia ao 

Imóvel abandonado, sito na Rua Solar dos Duques, Silveiro, Freguesia de Oiã, propriedade de 

Avelino Nunes Miguel e Amílcar Nunes Miguel, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 

do artigo 90.º do RJUE, com os fundamentos constantes da Informação Técnica de 15 de 

Dezembro de 2011, que aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os efeitos legais e 

nomear para o efeito, os Técnicos Municipais, Eng.º José Augusto Gonçalves, Arq.ª Maria Fernanda 

Moreira e Carlos Manuel Freitas de Pinho. ........................................................................................  

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

PONTO 7 – PROCESSO DE OBRAS N.º 1784G/08 DE CONSTRUÇÕES DOMINGOS & SALVADOR, 

LDA, REFERENTE A OBRA SITA NA RUA DA RELVA, LAVOURA DOS MATOS, MALHAPÃO, 

FREGUESIA DE OIÃ – REDUÇÃO DA CAUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO. ...............................  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Vereador Carlos Ferreira a fim de expor o assunto. .  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a redução da caução 

referente ao Alvará n.º 2/2009, para o montante de 2.630,00 € (dois mil seiscentos e trinta euros), 

sendo que este valor ficará retido como caução e garantia até à recepção provisória das obras de 

urbanização. ......................................................................................................................................  

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

PONTO 8 – PROCESSO DE OBRAS N.º 1123G/02 DE ANTÓNIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO SARAIVA, 

REFERENTE A OBRA SITA NO LUGAR DO FACHO, FREGUESIA DE OIÃ – RECEPÇÃO PROVISÓRIA 

DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO. .......................................................................................................  

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

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

DELIBERAÇÃO: Face ao exarado no Auto de Vistoria de 7/12/2011, a Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade, receber provisoriamente as obras de urbanização referentes ao Alvará de 

Loteamento n.º 14/05 e libertar a Garantia Bancária até ao montante de 5.050,00 € (cinco mil e 

cinquenta euros), sendo que, este valor ficará retido como caução e garantia até à recepção 
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definitiva das obras de urbanização, a qual ocorrerá cinco anos após a data da recepção provisória.  

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

PONTO 9 – PROCESSO DE OBRAS N.º 1396G/2002 DE 4ÁGUAS – CONSTRUÇÃO E 

INVESTIMENTOS, LDA, REFERENTE A OBRA SITA NA RUA DAS AGRAS DE BAIXO, FREGUESIA DE 

OIÃ – DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DA LICENÇA. ......................................................................  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Vereador Carlos Ferreira a fim de expor o assunto, 

o Presidente da Câmara e o Vereador Jorge Mendonça. ...................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, a intenção de declarar a 

caducidade do licenciamento das Obras de Urbanização do Alvará de Loteamento n.º 8/04, relativa 

a obra sita na Rua das Agras de Baixo, Freguesia de Oiã, em nome de 4Águas – Construção e 

Investimentos, Lda., de acordo com a alínea c) do n.º 3 do art.º 71.º, após o cumprimento do 

estipulado no n.º 5 (Audiência Prévia do Interessado) do mesmo art.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 

16 de Dezembro. ...............................................................................................................................  

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

PONTO 10 – OFÍCIO DO RANCHO FOLCLÓRICO “S. SIMÃO DE MAMARROSA”, A SOLICITAR A 

DISPONIBILIZAÇÃO DO “ESPAÇO INOVAÇÃO” NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2012 PARA EFEITOS 

DE REALIZAÇÃO DE EVENTO DE ANGARIAÇÃO DE FUNDOS. ...........................................................  

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a cedência gratuita do 

“Espaço Inovação” ao Rancho Folclórico “S. Simão de Mamarrosa”, no dia 11 de Fevereiro de 

2012, para efeitos de realização de evento de Angariação de Fundos. ..............................................  

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

 

A D I T A M E N T O 

 

PONTO 1 – PROPOSTA APRESENTADA PELO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA – VENDA FUTURA DE 

UMA ÁREA DE TERRENO COM 764 M2 SITA EM RECAMONDE, FREGUESIA DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO. .............................................................................................................................................  

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a Informação/Proposta 

apresentada pelo Vice-Presidente da Câmara em 27 de Dezembro de 2011 nos seus exactos termos 

exarados e a qual se dá aqui por integralmente reproduzida para todos os efeitos legais. ................  

 .........................................................................................................................................................  
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PONTO 2 – PROPOSTA APRESENTADA PELO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA – CEDÊNCIA DE 

PARCELA DE TERRENO COM 90 M2 AO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL PARA IMPLANTAÇÃO DE 

PASSEIO, ESTACIONAMENTO E ALARGAMENTO DA VIA NA RUA DO CANTO, SILVEIRA, 

FREGUESIA DE OIÃ, NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DO “ESTUDO URBANÍSTICO PARA A RUA 

DO CANTO (SILVEIRA)”. ....................................................................................................................  

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

assunto e os Vereadores Laura Pires, Carlos Ferreira e Henrique Tomás. ...........................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aceitar a cedência a favor do 

Município de Oliveira do Bairro, da parcela de terreno com a área de 90 m2, mediante as 

contrapartidas acordadas e identificadas no ponto 2 da Proposta apresentada pelo Vice-Presidente 

da Câmara em 28 de Dezembro de 2011, que aqui se dá por integralmente reproduzida para todos 

os efeitos legais, devendo ser assinado o competente contrato de cedência com os proprietários, 

Rosa da Silva Carvalho e o seu marido Mário Martins dos Louros. .....................................................  

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

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

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria referente ao dia 28 

Dezembro do ano de 2011, o qual acusa os seguintes dados e valores: ............................................  

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS:  ............................................................ 2.760.860 Euros e 89 Cêntimos 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS:  ...................................................... 933.764 Euros e 11 Cêntimos 

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES:  ....................................................... 3.694.625 Euros e 00 Cêntimos 

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

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

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO: Intervieram neste ponto da Ordem de Trabalhos 

os seguintes cidadãos: .....................................................................................................................  

VICTOR LOUREIRO, cidadão da Freguesia de Oiã, reportou-se ao facto de haver uma passadeira à 

entrada da Rua Dr. Miguel França Martins que está completamente apagada e ainda hoje poderia 

ter causado um acidente. ...................................................................................................................  

Na rua Dr. Ângelo Graça, em frente à Clínica, referiu existir uma casa nova onde todos os dias é 

lavada a entrada, questionando se o mesmo é legal. .........................................................................  

FERNANDO HENRIQUES, cidadão da Freguesia de Oliveira do Bairro, fez uma retrospectiva do ano 

que agora finda, desejando a todos um bom fim de ano e que o próximo ano seja mais produtivo e 

atingidos todos os objectivos do Executivo Municipal, a bem da população do Concelho. .................  

O PRESIDENTE DA CÂMARA, agradeceu os votos de um bom ano, tendo ainda registado as 
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preocupações do Sr. Victor Loureiro, muito embora no que respeita à questão da passadeira, a 

mesma integre o Projecto da Nova Alameda da Cidade. ....................................................................  

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

APROVAÇÃO DA ACTA: 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 Acta. ...................................................................................................................................  

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

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

dezasseis horas e cinquenta minutos, da qual se lavrou a presente Acta, 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 DIOGO CARDOSO MENDONÇA 

 

 

_________________________________________ 

LÍLIA ANA DA CRUZ OLIVEIRA MARTINS ÁGUAS 
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__________________________ 

HENRIQUE SANTIAGO TOMÁS 

 

 

_____________________________ 

JOSÉ MIGUEL CARDOSO DUARTE 

 


