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ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

PRIVADA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

OLIVEIRA DO BAIRRO, REALIZADA NO DIA 

26 DE MARÇO DE 2010. ..............................  

 

Aos vinte e seis dias do mês de Março 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 nove horas, 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 extraordinária privada da 

Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, convocada nos termos e ao abrigo do disposto no art.º 

63.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro. ................................................................................................................................  

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

Pelo Presidente da Câmara foi declarada aberta a reunião, tendo-se procedido à apreciação dos 

assuntos constantes da respectiva Ordem de Trabalhos, antecipadamente entregue a todos os 

Vereadores. .........................................................................................................................................  

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

PONTO 1 - RELATÓRIO DE GESTÃO DE 2009, DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2009, 

INVENTÁRIO DO ANO DE 2009 E APLICAÇÃO DO RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO 2009. ........  

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

e o Vereador Jorge Mendonça e Henrique Tomás. .............................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal, após análise do Relatório de Gestão, Documentos de 

Prestação de Contas de 2009 e ter verificado todos os documentos constantes do Anexo I do 

Tribunal de Contas que se encontram integralmente elaborados, deliberou por maioria, com os 

votos a favor do Presidente e Vice-Presidente da Câmara, dos Vereadores Laura Pires e Carlos 

Ferreira e a abstenção dos Vereadores Jorge Mendonça, Lília Águas e Henrique Tomás, o seguinte: .  

1.º - Aprovar o Relatório de Gestão de 2009 e os Documentos de Prestação de Contas de 2009 e 

remeter os mesmos à Assembleia Municipal com vista à competente apreciação e votação, ao 

abrigo da alínea e) do n.º 2 do art.º 64.º, conjugado com a alínea c) do n.º 2 do art.º 53.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.  
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2.º - Aprovar o Inventário 2009 e remeter o mesmo à Assembleia Municipal para apreciação ao 

abrigo da alínea e) do n.º 2 do art.º 64.º, conjugado com a alínea c) do n.º 2 do art.º 53.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.  

3.º - Tendo-se apurado no exercício de 2009 um Resultado Líquido positivo de 3.508.471,93 € (três 

milhões quinhentos e oito mil, quatrocentos e setenta e um euros e noventa e três cêntimos) e no 

seguimento das imposições legais do ponto 2.7.3.4 do POCAL “É obrigatório o reforço do 

património até que o valor contabilístico da conta 51 - Património - corresponda a 20% do activo 

Líquido” e 2.7.3.5. do POCAL “sem prejuízo do disposto no n.º anterior deve constitui-se um 

reforço anual da conta 571 - Reservas Legais - no valor mínimo de 5% do Resultado Líquido”, 

subscrever a seguinte proposta de aplicação: .....................................................................................  

- 51 - Património: 1.337.380,17 € (um milhão, trezentos e trinta e sete mil, trezentos e oitenta 

euros e dezassete cêntimos); ..............................................................................................................  

- 571 - Reservas Legais: 175.423,60 € (cento e setenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e três euros 

e sessenta cêntimos); .........................................................................................................................  

- 59 - Resultados transitados: 1.995.668,16 € (um milhão, novecentos e noventa e cinco mil, 

seiscentos e sessenta e oito euros e dezasseis cêntimos). ...................................................................  

E remetê-la à Assembleia Municipal com vista à competente aprovação, ao abrigo do ponto 2.7.3.1 

do POCAL. .........................................................................................................................................  

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

O Vereador Jorge Mendonça, solicitou a inclusão na Acta de uma Declaração de Voto. .....................  

O Presidente da Câmara Municipal referiu que a mesma ficaria apensa à presente Acta, dela 

fazendo parte integrante. ...................................................................................................................  

Em face desta resposta, o Vereador Jorge Mendonça, referiu que não iria apresentar a mencionada 

Declaração de Voto e que não assinaria quer os documentos referentes ao Relatório de Gestão de 

2009, de Prestação de Contas 2009, Inventário do ano 2009 e Aplicação do Resultado Líquido do 

Exercício 2009, quer a presente Acta. .................................................................................................  

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

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria referente ao dia 25 

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

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS:  ............................................................ 1.194.694 Euros e 94 Cêntimos 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS:  ................................................... 1.158.784 Euros e 26 Cêntimos 

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES:  ....................................................... 2.353.479 Euros e 20 Cêntimos 
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 ..........................................................................................................................................................  

APROVAÇÃO DA ACTA: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, 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 dez horas e cinco 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 


