
 
 
 
 
   

Reunião de Câmara de 11.11 ‘10         1|11 
 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PRIVADA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO, REALIZADA NO DIA 11 DE 

NOVEMBRO DE 2010.  .................................  

 

Aos onze dias do mês de Novembro de dois mil e dez, 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, Carlos Manuel Ferreira Ferreira, Jorge Diogo Cardoso Mendonça e Lília Ana da Cruz 

Oliveira Martins Águas, 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 estiveram presentes os Vereadores Laura Sofia Aires Ferreira Pires e Henrique Santiago Tomás, 

tendo os mesmos apresentado os respectivos pedidos de justificação de falta e correspondentes 

substituições ao abrigo do disposto do n.º 1 e n.º 2 do art.º 78, conjugados com o n.º 1 do art.º 

79.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.  ............................................................................................................................  

As referidas faltas foram consideradas justificadas, nos termos e ao abrigo do disposto na alínea c) 

do n.º 1 do art.º 64.º Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 

5-A/2002, de 11 de Janeiro. .............................................................................................................  

Estiveram presentes em substituição Amílcar António Eusébio Mota e Manuel Ferreira Borras, 

respectivamente. ..............................................................................................................................  

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

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 maioria, com a abstenção do Vereador Jorge 

Mendonça, reconhecer a urgência na introdução dos pontos do aditamento na Ordem de 
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Trabalhos da presente Reunião de Câmara, nos termos das disposições conjugadas dos art.º 19.º do 

Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 424/91 de 15 de 

Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro e art.º 83.º da Lei n.º 169/99 de 18 

de Setembro, alterado pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro. ........................................................  

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

PONTO 1 - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA | ASSUNTOS DE INTERESSE CONCELHIO. .........  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Presidente da Câmara e os Vereadores Carlos 

Ferreira, Jorge Mendonça e Manuel Borras, tendo sido abordados entre outros, os seguintes temas:  

O Vereador Carlos Ferreira, prestou algumas informações relativamente aos Ecopontos existentes 

no Concelho. ..................................................................................................................................  

Relativamente ao mau cheiro na Rua do Picoto, informou terem sido efectuadas algumas 

diligências, tendo-se a Autarquia deslocado ao local, na companhia do SEPNA, tendo igualmente 

sido recolhidas algumas amostras para análise. ................................................................................  

O Vereador Manuel Borras, agradeceu as diligências efectuadas na Rua do Picoto em Montelongo 

da Areia. .........................................................................................................................................  

Reportou-se ainda ao acolhimento efectuado pela Câmara Municipal aos alunos de Lamballe, 

salientando a importância destes Protocolos. ...................................................................................  

O Vereador Jorge Mendonça felicitou a Câmara Municipal pelo facto de um Técnico Municipal ter 

sido nomeado para integrar um Júri de Concurso de admissão de um trabalhador para os quadros 

da CIRA. .........................................................................................................................................  

Abordou ainda a questão das obras a decorrer no Edifício Público e mais concretamente a eventual 

deslocalização do Serviço de Finanças, questionando a razão pela qual consta de uma notícia 

publicada no Jornal da Bairrada, de que não existe uma previsão para a conclusão das obras. ..........  

Reportou-se ainda à existência de sinalética errada em Perrães a indicar Oliveira do Bairro. ..............  

Abordou a questão da implementação de Orçamentos participativos. ..............................................  

Efectuou um reparo relativamente à entrega de documentação de consulta para as Reuniões de 

Câmara. ..........................................................................................................................................  

O Presidente da Câmara referiu que são muitas as vezes que são solicitados Técnicos Municipais 

para integrar Júris de Concursos em diferentes Câmaras Municipais limítrofes, nomeadamente no 

que respeita a cargos de direcção. ...................................................................................................  

Informou que na próxima semana serão convocados os representantes das Comissões Políticas dos 

partidos da oposição, com assento na Assembleia Municipal, no âmbito da elaboração do Plano de 
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Actividades e Orçamento Municipal do próximo ano. ......................................................................  

Em relação ao Serviço de Finanças, concordou não ser fácil desenvolver um trabalho profícuo com 

o barulho existente com a remodelação do Edifício Público, não tendo presentemente qualquer 

solicitação por parte daquele Serviço, com vista a uma eventual mudança de local. ..........................  

A este respeito informou haver um novo cronograma de trabalhos apresentado pelo respectivo 

empreiteiro, onde se poderá verificar a data de términos da empreitada, muito embora reconheça 

haver alguns trabalhos que não estavam previstos inicialmente, o que trará concerteza alguns 

atrasos na respectiva conclusão. ......................................................................................................  

Em relação à sinalética na Rotunda de Perrães, informou já ter dado indicações no sentido de se 

alterar a respectiva indicação, referindo que a responsabilidade da colocação da mesma não é da 

Autarquia. ......................................................................................................................................  

Em relação à documentação para a Reunião de Câmara, referiu ter tido a preocupação de 

despachar favoravelmente o pedido de disponibilização no próprio dia, tendo posteriormente o 

respectivo funcionário sido incumbido de facultar as cópias ao Vereador Jorge Mendonça. ..............  

Informou ter sido proferida decisão no âmbito do processo intentado pelo STAL em representação 

dos trabalhadores Rui Pinho e Horácio Branco, que absolveu o Município. .......................................  

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

PONTO 2 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA - ALTERAÇÃO DA 

IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO E EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DE 

BUSTOS. .........................................................................................................................................  

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

e os Vereadores Jorge Mendonça, Lília Águas e Manuel Borras. ........................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por maioria, com a abstenção dos Vereadores Jorge 

Mendonça, Lília Águas e Manuel Borras, aprovar a alteração da implantação da Escola do 1.º Ciclo 

do Ensino Básico e Educação Pré-Escolar de Bustos, nos termos da Informação do Presidente da 

Câmara datada de 08 de Novembro de 2010, que aqui se dá por integralmente reproduzida para 

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

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

PONTO 3 - PROPOSTA APRESENTADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA REFERENTE A AQUISIÇÃO 

AO ABRIGO DO DIREITO PRIVADO DE UMA PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 84,45 M2 

QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO PRÉDIO INSCRITO NA MATRIZ PREDIAL URBANA DE OLIVEIRA 

DO BAIRRO SOB O ARTIGO 16, COM VISTA À EXECUTORIEDADE DA EMPREITADA DA “NOVA 
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ALAMEDA DA CIDADE 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 Manuel Borras. ..........................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por maioria com a abstenção dos Vereadores Jorge 

Mendonça e Lília Águas, o seguinte: ...............................................................................................  

1.º – Autorizar a aquisição de 70,375 m2 (5/6 daquela parcela de 84,45 m2) aos Herdeiros de 

Maria das Dores Rodrigues pelo preço de 9.050,75 € (nove mil cinquenta euros e setenta e cinco 

cêntimos) correspondentes a 5/6 de 10.860,90 € (dez mil oitocentos e sessenta euros e noventa 

cêntimos), valor este resultante do Relatório do Perito da Lista Oficial datado de 27 de Outubro de 

2010 ............................................................................................................................................... . 

2.º - Autorizar a aquisição dos restantes 14,075 m2 (1/6 daquela parcela de 84,45 m2) à firma 

Arménio Batista & Neves, Lda., pelo preço de 1.810,15 € (mil oitocentos e dez euros e quinze 

cêntimos) correspondentes a 1/6 de 10.860,90 € (dez mil oitocentos e sessenta euros e noventa 

cêntimos), valor este resultante do mesmo Relatório. .......................................................................  

3.º – Autorizar que, em caso de recusa ou de ausência de resposta ou ainda de ausência de uma 

contraproposta documentada por Relatório elaborado por Perito da sua escolha no prazo de 20 

dias contados da data de notificação aos titulares conhecidos das propostas referidas nos pontos 

1.º e 2.º anteriores e ou dentro do prazo de 30 dias da notificação por Edital e publicação em dois 

números seguidos de dois jornais mais lidos na região aos titulares desconhecidos, seja 

oportunamente, após prévia deliberação do Executivo Municipal, nos termos e ao abrigo do 

disposto nos normativos conjugados do nº 5 e nº 6 do art. 11º Código das Expropriações requerido 

a Sua Excelência o Senhor Secretário de Estado Adjunto e da Administração Local a Declaração de 

Utilidade Pública da Expropriação com Autorização para a Posse Administrativa e a atribuição de 

Carácter de Urgência à Expropriação, ao abrigo e nos termos das disposições conjugadas da alínea 

a) do nº 1 com o nº 2 do art. 14º com o nº 1 e nº 2 do art. 15º do Código de Expropriações na sua 

actual redacção (Lei 168/99 de 18 de Setembro com as alterações que lhe foram introduzidas pela 

Lei 13/2002 de 19 de Fevereiro, Lei 4-A/2003 de 19 de Fevereiro, Lei 67-A/2007 de 31 de 

Dezembro e pela Lei 56/2008 de 4 de Setembro). ............................................................................  

4.º – Autorizar a cabimentação da verba de 11.024,95 € (onze mil vinte e quatro euros e noventa e 

cinco cêntimos) acrescido de 1.338,75 € (mil trezentos e trinta e oito euros e setenta e cinco 

cêntimos) referente a encargos com a vedação do sobrante e deduzido do valor de 1.502,80 € (mil 

quinhentos e dois euros e oitenta cêntimos) referente a encargos com demolições, demolição esta 
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a ser efectuada a expensas e responsabilidade do Município. ...........................................................  

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

PONTO 4 – PROCESSO DISCIPLINAR N.º 1/2010 – RELATÓRIO FINAL. ..............................................  

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

e os Vereadores Jorge Mendonça e Manuel Borras. ..........................................................................  

DELIBERAÇÃO: Ponderado, apreciado e discutido o Relatório Final do Processo Disciplinar Nº 

1/2010 e considerados e sopesados, no seu contexto, os factos dados como provados cometidos 

pela arguida, o grau de culpa evidenciada (dolo necessário), a natureza, missão e atribuições do 

serviço onde esta se integra, a categoria profissional que a mesma detém, a personalidade, as 

circunstâncias agravantes especiais e que aqueles factos comprometeram e comprometem o 

interesse público e o prestígio do Município de Oliveira do Bairro, consideram ter ficado 

inviabilizada a manutenção da relação funcional, pois o comportamento doloso da arguida atentou 

contra a dignidade e prestígio da função, pelo que e atendendo ao princípio da justiça, ao princípio 

da proporcionalidade e ao princípio da proibição de excesso e atendendo à matéria de facto 

provada, o Executivo Municipal, mediante escrutínio secreto realizado, deliberou por unanimidade, 

o seguinte: ......................................................................................................................................  

1.º - Acolher o sobredito Relatório Final - com 43 folhas que aqui se dão por integralmente 

reproduzidas - do Processo Disciplinar Nº 1/2010 e que se encontra devidamente relatado de fls. 98 

a fls. 140 dos Autos. .......................................................................................................................  

2.º - Em consequência, determinar a aplicação à trabalhadora arguida, Lúcia Isabel de Oliveira dos 

Santos Figueiredo Rebocho Vaz da Pena Disciplinar de Demissão, por força e ao abrigo do disposto 

na alínea d) do nº 1 do art. 9º conjugado com a norma geral do nº 1 e alínea g) do mesmo número 

do art. 18º do Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem Funções Públicas aprovado pela 

Lei 58/2008 de 9 de Setembro e cujos efeitos estão previstos nº 4 do art. 11º daquele estatuto. ......  

3.º - Assim procedendo, o Executivo Municipal, protegerá os valores consubstanciados nas especiais 

obrigações profissionais que impendem sobre os seus trabalhadores e salvaguardará a necessidade 

de garantir através do cumprimento dos deveres que lhe são impostos, com vista à realização das 

tarefas e ao preenchimento dos objectivos que lhe foram cometidos, assegurando-se, assim, a 

prossecução das Atribuições que in casu a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro tem por 

desiderato público alcançar, ficando salvaguardados os fins do direito sancionatório, como seja os 

fins de Prevenção Especial e de Prevenção Geral que importa acautelar, motivando os restantes 

trabalhadores a actuarem profissionalmente e de acordo com as regras e deveres que lhe estão 



 
 
 
 
   

Reunião de Câmara de 11.11 ‘10         6|11 
 

determinados, tendo em conta como primeira prioridade o interesse público municipal e sempre no 

pressuposto que o direito sancionatório constitui uma medida de última ratio, de último recurso de 

qualquer instituição. ........................................................................................................................  

4.º - Determinar a notificação pessoal da arguida do teor integral da presente deliberação; 

outrossim a notificação do Instrutor nomeado e da Participante. ......................................................  

5.º - Determinar à Secção de Recursos Humanos a competente inscrição no registo disciplinar da 

trabalhadora arguida Lúcia Isabel de Oliveira dos Santos Figueiredo Rebocho Vaz da Pena 

Disciplinar de Demissão ora aplicada; outrossim, promover os demais actos e procedimentos 

indispensáveis à cabal execução do vertente acto administrativo. .....................................................  

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

PONTO 5 – PROCESSO DE OBRAS N.º 1408G/05, DE NELSON FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A 

OBRA SITA NA RUA DO BARBITO – LUGAR DO VALE DA MARINHA, FREGUESIA DO TROVISCAL – 

ALTERAÇÃO DO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 6/06. ......................................................................  

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar o pedido de alteração do 

Alvará de Loteamento n.º 6/06, referente a obra sita na Rua do Barbito, Vale da Marinha, Freguesia 

do Troviscal e pertença de Nelson Ferreira da Silva. ...........................................................................  

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

PONTO 6 – INFORMAÇÃO N.º 280/2010 PRESTADA PELO GABINETE DE APOIO ÀS ESCOLAS – 

ABERTURA DE CONCURSO PARA ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR- 

PROFESSOR/A DE INGLÊS – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DATADO 

DE 05 DE NOVEMBRO DE 2010. ......................................................................................................  

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 05 de Novembro de 2010, em que autorizou a Abertura de Concurso. ..........  

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

PONTO 7 – OFÍCIO DO CÍRCULO DE CULTURA MUSICAL DA BAIRRADA – OBRAS NA NOVA SEDE 

(ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE OLIVEIRA DO BAIRRO) – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO 

PRESIDENTE DA CÂMARA DATADO DE 03 DE NOVEMBRO DE 2010. ..............................................  

Por se declarar impedido, o Vereador Manuel Borras, nos termos e ao abrigo do n.º 4 do art.º 24.º 
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do Código do Procedimento Administrativo, não participou na discussão nem na votação do 

presente assunto da Ordem de Trabalhos, declaração de impedimento aquela que foi aceite pelo 

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

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 03 de Novembro de 2010, em que autorizou a realização das obras na Sede 

do Círculo de Cultura Musical da Bairrada, nos termos previstos no Protocolo celebrado entre o 

Município de Oliveira do Bairro e aquela Associação. .......................................................................  

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

 

A D I T A M E N T O 

 

PONTO 1 – OFÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE – ESCALAS DE TURNO DE 

FARMÁCIAS PARA O ANO DE 2011. ...............................................................................................  

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal, deliberou por unanimidade, dar Parecer favorável à Proposta 

de Escalas de Turno de Farmácias para o ano de 2011, nos exactos termos propostos pela 

Associação Nacional de Farmácias. ..................................................................................................  

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

PONTO 2 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA DIVISÃO DO DESPORTO – AJUSTE DIRECTO PARA 

AQUISIÇÃO DE DOCENTES/MONITORES PARA AS ACTIVIDADES NO PARQUE DESPORTIVO – 

ADJUDICAÇÃO DE SERVIÇOS À PROF.ª RAQUEL ALMEIDA GRANGEIA. ...........................................  

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, adjudicar a Prestação de Serviços 

de docência para as actividades no Parque Desportivo, à Prof.ª Raquel Almeida Grangeia, pelo 

montante de 3.500,00 € (três mil e quinhentos euros) acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. ........  

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

PONTO 3 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA DIVISÃO DO DESPORTO – AJUSTE DIRECTO PARA 

AQUISIÇÃO DE DOCENTES/MONITORES PARA AS ACTIVIDADES NO PARQUE DESPORTIVO – 
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ADJUDICAÇÃO DE SERVIÇOS À PROF.ª ELISABETH ALVES DIAS LOPES. ...........................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, adjudicar a Prestação de Serviços 

de docência para as actividades no Parque Desportivo, à Prof.ª Elisabeth Alves Dias Lopes, pelo 

montante de 3.500,00 € (três mil e quinhentos euros) acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. ........  

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

PONTO 4 – E-MAIL DA FIRMA MÁXIMA, LDA, A SOLICITAR A DISPONIBILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO 

DO “ESPAÇO INOVAÇÃO” NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2010 PARA EFEITOS DE 

APRESENTAÇÃO DE PRODUTOS DA EMPRESA. ...............................................................................  

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

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

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

auditório do Espaço Inovação no dia 29 de Novembro à firma Máxima, Informática, Lda., com vista 

à apresentação de produtos da empresa. ........................................................................................  

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

PONTO 5 – FAX DA FIRMA SA – SOLUÇÕES EM AUTOMAÇÃO, S.A., A SOLICITAR A 

DISPONIBILIZAÇÃO DO “ESPAÇO INOVAÇÃO” DE 15 A 22 DE NOVEMBRO DE 2010 PARA EFEITOS 

DE ENSAIOS DOS PRODUTOS DA EMPRESA. ...................................................................................  

Por se declarar impedido, o Presidente da Câmara, nos termos e ao abrigo do n.º 4 do art.º 24.º do 

Código do Procedimento Administrativo, não participou na discussão nem na votação do presente 

assunto da Ordem de Trabalhos, declaração de impedimento aquela que foi aceite pela Câmara 

Municipal. .....................................................................................................................................  

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

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

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

Espaço Inovação de 15 a 22 de Novembro à firma SA – Soluções em Automação, S.A., com vista à 

realização de ensaios de produtos da empresa. ................................................................................  

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

PONTO 6 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO EXTRAORDINÁRIO NO MONTANTE DE 15.000,00 € AO 

OLIVEIRA DO BAIRRO SPORT CLUBE. ...............................................................................................  

Por se declararem impedidos, os Vereadores Carlos Ferreira e Manuel Borras, nos termos e ao 

abrigo do n.º 4 do art.º 24.º do Código do Procedimento Administrativo, não participou na 

discussão nem na votação do presente assunto da Ordem de Trabalhos, declaração de 
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impedimentos aquelas que foram aceites pelo Presidente da Câmara. ...........................................  

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

e o Vereador Jorge Mendonça. .........................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, atribuir uma comparticipação 

financeira extraordinária no valor de 15.000,00 € (quinze mil euros), ao Oliveira do Bairro Sport 

Clube, mediante a celebração do respectivo Contrato Programa, devendo ser disponibilizada a 

verba de 7.500,00 € (sete mil e quinhentos euros) no corrente ano e os restantes 7.500,00 € (sete 

mil e quinhentos euros) no ano de 2011. ........................................................................................  

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

PONTO 7 – ALTERAÇÃO DO CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 

CELEBRADO COM A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE OIÃ. ...............................................................  

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

e o Vereador Jorge Mendonça. .........................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade proceder à alteração da cláusula 

terceira do Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo celebrado com a Associação 

Desportiva de Oiã em 31 de Maio de 2010, nos seguintes termos: ...................................................  

A entrega da verba será liquidada em seis prestações trimestrais e sucessivas nos seguintes 

montantes: A primeira no valor de 32.500,00 € (trinta e dois mil e quinhentos euros) a segunda 

prestação no valor de 65.000,00 € (sessenta e cinco mil euros), a terceira, quarta e quinta 

prestações no montante de 40.000,00 € (quarenta mil euros) e, finalmente a sexta prestação, no 

valor de 42.500,00 € (quarenta e dois mil e quinhentos euros). .......................................................  

No restante manter o teor do referido Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo, sendo 

que a primeira prestação já se encontra vencida e paga. ..................................................................  

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

PONTO 8 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO EXTRAORDINÁRIO NO MONTANTE DE 2.500,00 € À ADRAC - 

RÊGO. .............................................................................................................................................  

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

e o Vereador Jorge Mendonça. .........................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, atribuir uma comparticipação 

financeira extraordinária no montante de 2.500,00 € (dois mil e quinhentos euros), à ADRAC, 

mediante a celebração do respectivo Contrato Programa. ................................................................  

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



 
 
 
 
   

Reunião de Câmara de 11.11 ‘10         10|11 
 

PONTO 9 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO EXTRAORDINÁRIO À LIGA DOS COMBATENTES, ASSOCIAÇÃO 

DOS NATURAIS DE OLIVEIRA DO BAIRRO E ACORDE VERDE. ..........................................................  

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

e o Vereador Jorge Mendonça. .........................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, atribuir uma comparticipação 

extraordinária no valor de 200,00 € (duzentos euros), a cada uma das seguintes Associações: Liga 

dos Combatentes – Núcleo de Oliveira do Bairro, Associação dos Naturais de Oliveira do Bairro e 

Acorde Verde, com vista à comparticipação das obras de conservação efectuadas no edifício da 

Estação de Caminhos de Ferro de Oliveira do Bairro. ........................................................................  

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

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

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria referente ao dia 10 

de Novembro do ano de 2010, o qual acusa os seguintes dados e valores: ......................................  

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS:  .......................................................... 1.648.781 Euros e 78 Cêntimos 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS:  .................................................. 1.045.485 Euros e 87 Cêntimos 

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES:  ..................................................... 2.694.267 Euros e 65 Cêntimos 

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

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

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 

dezoito horas e dez 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 
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_______________________________________ 

JOAQUIM MANUEL SANTOS ALVES DE JESUS 

 
 

_______________________________ 

AMÍLCAR ANTÓNIO EUSÉBIO MOTA 

 
 

__________________________________ 

CARLOS MANUEL FERREIRA FERREIRA 

 
 

_________________________________ 
JORGE DIOGO CARDOSO MENDONÇA 

 
 

_________________________________________ 

LÍLIA ANA DA CRUZ OLIVEIRA MARTINS ÁGUAS 

 
 

_________________________ 

MANUEL FERREIRA BORRAS 

 
 

_____________________________ 

JOSÉ MIGUEL CARDOSO DUARTE 

 

 


