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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO DE 08 DE 

OUTUBRO DE 2009............................................................................................................................  

DATA DA REUNIÃO: Oito de Outubro de dois mil e nove.  ................................................................  

LOCAL DA REUNIÃO: Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro.  .........................  

PRESIDIU: Presidente da Câmara Municipal.  ......................................................................................  

PRESIDENTE: Mário João Ferreira da Silva Oliveira, presente.  .............................................................  

VEREADOR: Joaquim Manuel Santos Alves de Jesus, presente.  .........................................................  

VEREADOR: António Augusto Marques Mota, presente.  ..................................................................  

VEREADORA: Laura Sofia Aires Ferreira Pires, ausente. ......................................................................  

VEREADORA: Leontina Azevedo da Silva Novo, presente.  .................................................................  

VEREADOR: Manuel de Campos Silvestre, presente.  .........................................................................  

VEREADOR: Vítor Manuel Sampaio de Carvalho, presente.  ...............................................................  

HORA DE INÍCIO DA REUNIÃO: Catorze horas e trinta minutos.  .......................................................  

REDIGIU: Maria Manuela Gomes Abrantes, Assistente Técnica. .........................................................  

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

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

PRESIDENTE DA CÂMARA: informou ainda que a Vereadora Laura Pires tinha comunicado que, por 

razões de saúde, não poderia estar presente na reunião tendo solicitado igualmente a sua 

substituição pelo elemento seguinte, o Dr. Cristóvão Batista, o qual após ter sido convocado, 

comunicou igualmente por escrito que, por razões profissionais, não poderia estar presente na 

reunião, pelo que, se procedeu à tentativa de convocar o elemento seguinte o Dr. Gilberto Teixeira 

da Silva, a qual não foi possível.  ........................................................................................................  

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

ADITAMENTO DE PONTOS EXTRA À ORDEM DO DIA DA REUNIÃO ..................................................  

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 do Decreto-Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, alterado pela Lei n.º 5-

A/2002 de 11 de Janeiro. ...................................................................................................................  

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

PRESIDENTE DA CÂMARA: Solicitou que a acta da Reunião de Câmara fosse aprovada em minuta 

com a condição de após a elaboração da mesma, ser enviada uma cópia a cada vereador do actual 

executivo para que se possam pronunciar sobre alguma, eventual correcção.  ..................................  
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Tendo em conta tratar-se da última Reunião do actual Executivo Municipal manifestou o seu 

apreço, a todos os elementos da vereação, pela forma como decorreram as Reuniões de Câmara 

neste mandato. Agradeceu o empenho, a dedicação e o trabalho de todos os Directores de 

Departamento e que embora presentemente não existam quadros directivos na qualidade de 

Directores de Departamento, trabalhou com eles e por isso o seu agradecimento pela forma como 

sempre responderam às exigências e às necessidades. De igual forma agradeceu a todos os Chefes 

de Divisão que, depois do Executivo, são os que possuem uma maior responsabilidade no 

Município de Oliveira do Bairro, pelas respostas dadas a todas as solicitações a que foram sujeitos. .  

Finalmente a todos os restantes elementos de todas as áreas e divisões que se empenharam em 

desenvolver o verdadeiro serviço público, agradeceu a forma como se empenharam na resolução 

de todos os assuntos. ........................................................................................................................  

Espera que tenha existido da parte de todos compreensão pelo nível de exigência por vezes 

imposto e do estabelecimento de objectivos ambiciosos, mas apesar disso todos procederam de 

forma positiva e acreditaram sempre que é possível alcançar os objectivos. Em seu nome e em 

nome do Executivo por si liderado um muito obrigado a todos sem excepção.  .................................  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Desejou uma boa e rápida recuperação à Vereadora Laura.  

Referiu terem sido quatro anos com muitas ideias, propostas e alguma discussão resultado da 

defesa do que cada um pensa ser o melhor para o desenvolvimento do Concelho. Salientou que fez 

o seu melhor para bem do Município. Desejou, para aqueles que continuam na Câmara Municipal, 

um bom trabalho e para os colaboradores que continuem a fazer o seu melhor ao dispor da 

população para que se levem a efeito todos os projectos que venham a ser propostos e 

implementados no novo mandato.  ...................................................................................................  

VEREADOR MANUEL SILVESTRE: Agradeceu a forma como foi tratado ao longo dos quatro anos de 

mandato. Referiu que, embora as suas opiniões por vezes tenham sido diferentes, o objectivo e a 

intenção foram sempre os melhores. Disse que se iria retirar e que espera que quem vier em 

seguida que faça tão bem ou melhor do que fez e que nunca se esqueçam que o mais importante 

é servir o Concelho.  ..........................................................................................................................  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Solicitou à Vereadora Leontina Novo que, quando assumir as suas 

novas funções e ao contrário de alguns políticos do Concelho, zele pelos interesses não só do país e 

do distrito mas também pelo seu Concelho. Referiu que outros tiveram mais oportunidades 

daquela que a Vereadora irá ter mas outros interesses falaram mais alto e não assumiram essas 

funções. Desejou-lhe as maiores felicidades na função de Deputada e que o nome de Oliveira do 
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Bairro esteja sempre presente no seu pensamento enquanto estiver em Lisboa.  ...............................  

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Pediu desculpa caso alguma vez tenha sido menos correcto com 

alguém pois não seria essa a sua intenção.  .......................................................................................  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Agradeceu as palavras do Vereador António Mota e salientou que 

está bem  consciente das funções que poderá vir a  exercer na Assembleia da Republica e que terá 

sempre presente o Concelho de Oliveira do Bairro e que irá colaborar com o Executivo municipal, 

seja ele qual for, para tudo o que for necessário para o bem do Município e este foi um grande 

incentivo para a sua candidatura. ......................................................................................................  

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

PONTO 1 – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR. ...........................................................  

DELIBERAÇÃO: A Acta da Reunião de Câmara de 24 de Setembro de 2009 foi aprovada por 

maioria com cinco votos a favor e a abstenção do Vereador Manuel Silvestre por não ter estado 

presente naquela Reunião de Câmara. ...............................................................................................  

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

PONTO 2 – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA | ASSUNTOS DE INTERESSE CONCELHIO. .........  

VEREADOR VÍTOR CARVALHO: Manifestou o seu agradecimento por tudo o que consigo se 

relacionou ao longo do curto período de tempo em que esteve no Executivo e desejou que o 

próximo Executivo faça tão bem ou melhor aquilo que fez o actual.  ...............................................  

Relembrou a posição do Director da ADREP na última reunião, no sentido de que, se as posições 

assumidas por parte da Câmara não fossem revistas, a direcção se demitia em bloco. Questionou se 

a associação já tomou alguma decisão e se a Câmara já tomou alguma decisão para resolver a 

situação.  .........................................................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que a Câmara manteve a sua posição pois respeita as decisões 

tomadas pelo Executivo e como tal formalizou-as assinando os protocolos. No entanto, e a pedido 

da direcção da ADREP, marcou uma reunião, onde estiveram presentes todos os elementos de 

todos órgãos sociais da ADREP, onde foram prestados alguns esclarecimentos e tiradas algumas 

dúvidas de tal modo que todos saíram da reunião bastante satisfeitos pois sabem que podem 

contar sempre com o apoio da Câmara Municipal.  .........................................................................  

VEREADOR VÍTOR CARVALHO: Relativamente à Escola Profissional questionou qual a evolução 

deste processo e quais as diligências que foram tomadas e qual o ponto de situação, dado que não 

tem ouvido nenhuns comentários desde a celebração da escritura.  ................................................  
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PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que o Conselho de Administração reúne todos os meses no 

dia da última Reunião de Câmara, além destas reuniões existiram também algumas extraordinárias 

a fim de ser dado seguimento a determinados assuntos, nomeadamente a eleição do Director, o 

registo e o pedido de reconhecimento da Fundação entre outras diversas diligências e espera que e 

escola profissional esteja a funcionar no período de dois anos. Informou também que já efectuou 

várias tentativas para marcar uma reunião com o Secretário de Estado.   .........................................  

VEREADOR VITOR CARVALHO: Referiu que o telhado da habitação brasonada na Rua Tavares de 

Castro se encontra destruído e questionou se a Câmara já notificou os proprietários no sentido de 

recuperar o local, até porque uma das necessidades de Oliveira do Bairro é precisamente o 

tratamento urbanístico de alguns terrenos desocupados e de algumas valetas.  ..............................  

Questionou se existe algum projecto para o arruamento perpendicular à Rua Cândido dos Reis. 

PRESIDENTE DA CÂMARA: Relembrou que a Câmara tem protocolos com as Juntas de Freguesia 

para a limpeza de valetas e tratamento de espaços públicos e tal como a Câmara Municipal honra 

os seus compromissos as Juntas deverão fazer o mesmo.  ............................................................... 

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

Relativamente à questão do telhado destruído salientou que solicitaria aos serviços que  

efectuassem as diligências necessárias. ............................................................................................  

No que diz respeito ao arruamento referiu que já foram levados a efeito vários melhoramentos, a 

limpeza de alguns terrenos e a demolição de algumas habitações, ainda existem várias situações 

por resolver mas depende dos proprietários das habitações. O estudo para o local está concluído.   

VEREADOR MANUEL SILVESTRE: Questionou se existem alguns dados novos relativamente ao 

Centro de Saúde e ao novo Tribunal. Lamentou ainda não estar executada, pelo menos, uma parte 

da Alameda. Congratulou-se pelo Pólo Escolar e pelo facto de estar concluído antes das eleições tal 

como tinha solicitado.  .....................................................................................................................  

Disse que lhe tinha sido transmitido que em dias de algum calor já é necessário ter o ar 

condicionado ligado, acrescentou que na apresentação daquele projecto ficou com a ideia que 

aquela situação, tal como outras, a iluminação e a segurança, tinham sido salvaguardadas e não foi 

isso que ouviu.  ................................................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Relativamente ao Centro de Saúde informou que, após negociações 

efectuadas, recebeu uma proposta de contrato programa a celebrar entre a Câmara e a 

Administração Regional da Saúde, em que se propõem a pagar 660,000,00€ (seiscentos e sessenta 

mil euros) de um valor base de 2,200,000,00€ (dois milhões e duzentos mil euros) para a 
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construção do novo Centro de Saúde de Oliveira do Bairro, contrato esse que está para 

homologação do Secretário de Estado. O restante, cerca de 70%, segundo informações do Dr. 

João Pimentel, será comparticipado pelo QREN, .à Câmara compete o terreno e as infra-estruturas 

adjacentes e, portanto, Oliveira do Bairro terá finalmente um novo Centro de Saúde.  ....................  

No que diz respeito ao Tribunal o concurso foi aberto publicamente, existiram imensos 

concorrentes, o processo continua a decorrer e neste momento é o que pode informar.  ...............  

Frisou que a Alameda é um todo, só existe um projecto, um concurso e já se falou muito sobre este 

assunto e por isso dispensa-se de fazer mais algum comentário.  ....................................................  

Relativamente ao Pólo Escolar informou que foi aberto no dia seis, que é um Pólo Escolar de 

excelência, que foi feito para durar décadas e foi construído a pensar em todos da comunidade 

lectiva.  ............................................................................................................................................  

Informou que o centro de recuperação de animais está concluído, será vistoriado neste mesmo dia 

e se tudo correr bem a partir do dia seguinte estará em funcionamento no recinto do armazém 

municipal.  .......................................................................................................................................  

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

PONTO 3 – PROPOSTA APRESENTADA PELO VEREADOR DO PELOURO ANTÓNIO MOTA - 

AQUISIÇÃO DO PRÉDIO RÚSTICO ARTIGO 1447, SITO NA FREGUESIA DO TROVISCAL, CONCELHO 

DE OLIVEIRA DO BAIRRO, PARA IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS DESPORTIVAS, DE LAZER E 

ASSOCIATIVAS, PELO PREÇO TOTAL DE 4.540,00 €. .........................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade adquirir o prédio rústico n.º 1.447 

da Freguesia do Troviscal e Concelho de Oliveira do Bairro, com a área real total de 1.816m2 e a 

área registada de 2.350 m2, a Carminda Pereira de Oliveira e filha Maria Grasiela Oliveira Fontes e 

marido Mário Pereira Mota, pelo preço total de 4.540,00 € (quatro mil quinhentos e quarenta 

euros) ................................................................................................................................................  

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

PONTO 4 – PROPOSTA APRESENTADA PELO VEREADOR DO PELOURO ANTÓNIO MOTA - 

AQUISIÇÃO DOS PRÉDIOS RÚSTICOS ARTIGOS 5.020 E 5.021, SITO NA FREGUESIA E CONCELHO 

DE OLIVEIRA DO BAIRRO, PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE VERDE DA CIDADE, PELO PREÇO 

TOTAL DE 2.520,00 €. .......................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade adquirir os prédios rústicos n.º 

5.020 e 5.021 da Freguesia  e Concelho de Oliveira do Bairro, a Vítor Manuel Pires de Almeida Rosa 

e mulher Laçalete da Cruz Simões de Almeida Rosa, pelo preço total de 2.520,00 € (dois mil, 
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quinhentos e vinte euros) o primeiro através de Contrato Promessa de Compra e Venda com a 

condição de procederem à justificação notarial e consequente registo predial no prazo acordado de 

seis meses, contados da assinatura do Contrato e o segundo por Escritura de Compra e Venda... ....  

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

PONTO 5 – PROPOSTA/INFORMAÇÃO N.º 88/2009 PRESTADA PELA DIVISÃO DE BIBLIOTECAS E 

MUSEUS – MUSEU DE ETNOMÚSICA DA BAIRRADA: CONTRATAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS....  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que à semelhança de casos anteriores para abrir concursos para 

prestação de serviços é necessária deliberação do Executivo Municipal em reunião de câmara.  ........  

Seguidamente procedeu à leitura da informação técnica que se dá por integralmente reproduzida.   

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a abertura de 

procedimento concursal comum por tempo indeterminado, tendo em vista o preenchimento de 

uma vaga prevista e não ocupada do mapa de pessoal da carreira de técnico superior da área de 

biblioteca, arquivo e museus com licenciatura em arqueologia.  ........................................................  

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

PONTO 6 – FACTURA Nº 1700003462 DA SUMA – SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A. 

NO VALOR DE 37.812,59 € + IVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009 DO CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS A DESTINO FINAL.  

ELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a despesa no valor de 

37.812,59 € (trinta e sete mil oitocentos e doze euros e cinquenta e nove cêntimos) acrescido de 

IVA, à taxa legal em vigor. .................................................................................................................  

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

PONTO 7 – FACTURA Nº 5070387774 DA ERSUC – RESÍDUOS SÓLIDOS DO CENTRO, S.A. NO 

VALOR DE 16.234,24 € + IVA, RESPEITANTE AO TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

DO MÊS DE AGOSTO DE 2009. .........................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a despesa no valor de 

16.234,24 € (dezasseis mil, duzentos e trinta e quatro euros e vinte e quatro cêntimos) acrescido de 

IVA, à taxa legal em vigor. .................................................................................................................  

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

PONTO 8 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 1 DA EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA 

POENTE DA CIDADE”, NO VALOR DE 28.870,00 € + IVA – FIRMA GHESA – INGENIERIA Y 

TECNOLOGIA, S.A.. ...........................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a despesa no valor de 
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28.870,00 € (vinte e oito mil, oitocentos e setenta euros) acrescido de IVA, à taxa legal em vigor. ....  

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

PONTO 9 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 1 DA EMPREITADA DE “EXECUÇÃO DE PASSEIOS E 

REGULARIZAÇÃO DO PAVIMENTO NA RUA DAS CAVADAS EM OIÃ”, NO VALOR DE 14.885,00 € 

+ IVA – FIRMA PAVIAZEMÉIS – PAVIMENTAÇÕES DE AZEMÉIS, LDA.. ...............................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a despesa no valor de 

14,885,00 € (catorze mil, oitocentos e oitenta e cinco euros) acrescido de IVA, à taxa legal em 

vigor. .................................................................................................................................................  

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

PONTO 10 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 1 DA EMPREITADA DE “REMODELAÇÃO DE ESCOLAS DO 

CONCELHO 2009 – QUINTA NOVA, PASSADOURO E ÁGUAS BOAS”, NO VALOR DE 101.000,00 € 

+ IVA – FIRMA NÍVEL 20 – ESTUDOS, PROJECTOS E OBRAS, LDA. .....................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a despesa no valor de 

101.000,00€ (cento e um mil euros) acrescido de IVA, à taxa legal em vigor. ....................................  

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

PONTO 11 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 1 DA EMPREITADA DE “EXECUÇÃO DE PASSEIO NA RUA 

SANTO AMARO - MALHAPÃO”, NO VALOR DE 6.627,00 € + IVA – FIRMA PEDRA & MAIA, LDA. ....  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a despesa no valor de 

6,627,00 € (seis mil, seiscentos e vinte e sete euros) acrescido de IVA, à taxa legal em vigor. ............  

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

PONTO 12 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 1 DA EMPREITADA DE “BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS 

NO CONCELHO/2009”, NO VALOR DE 179.484,05 € + IVA – FIRMA VITOR ALMEIDA & FILHOS, 

S.A.. ...................................................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a despesa no valor de 

179.484,05 € (cento e setenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e quatro euros e cinco cêntimos) 

acrescido de IVA, à taxa legal em vigor. .............................................................................................  

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

PONTO 13 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 1 DA EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO 

RÊGO - OIÃ”, NO VALOR DE 17.314,41 € + IVA – FIRMA SARAIVA – JOSÉ MANUEL VIEIRA 

SARAIVA. ...........................................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a despesa no valor de 

17.314,41€ (dezassete mil, trezentos e catorze euros e quarenta e um cêntimos) acrescido de IVA, 
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à taxa legal em vigor. .........................................................................................................................  

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

PONTO 14 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 2 DA EMPREITADA DE “EXECUÇÃO DE VALETAS EM BETÃO 

EM LOCAIS A DESIGNAR NO CONCELHO”, NO VALOR DE 4.325,00 € + IVA – FIRMA PEDRA & 

MAIA, LDA.........................................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a despesa no valor de 

4.325,00€ (quatro mil e trezentos e vinte e cinco euros) acrescido de IVA, à taxa legal em vigor. ......  

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

PONTO 15 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 3 DA EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO 

MARTINS - SILVEIRO”, NO VALOR DE 1.455,00 € + IVA – FIRMA MANUEL VIEIRA BACALHAU, 

LDA. ..................................................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a despesa no valor de 

1.455 € (mil quatrocentos e cinquenta e cinco euros) acrescido de IVA, à taxa legal em vigor. ..........  

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

PONTO 16 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 4 (TRABALHOS A MAIS) DA EMPREITADA DE 

“REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO MARTINS - SILVEIRO”, NO VALOR DE 3.191,05 € + IVA – FIRMA 

MANUEL VIEIRA BACALHAU, LDA. ....................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a despesa no valor de 

3.191,05 € (três mil, cento e noventa e um euros e cinco cêntimos) acrescido de IVA, à taxa legal 

em vigor. ...........................................................................................................................................  

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

PONTO 17 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 9 DA EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO DA RUA DE SÃO 

SEBASTIÃO – OLIVEIRA DO BAIRRO”, NO VALOR DE 37.899,95 € + IVA – FIRMA VITOR ALMEIDA 

& FILHOS, S.A.. ..................................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a despesa no valor de 

37.899,95 € (trinta e sete mil, oitocentos e noventa e nove euros e noventa e cinco cêntimos) 

acrescido de IVA, à taxa legal em vigor. .............................................................................................  

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

PONTO 18 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 9 DA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO 1.º 

CICLO DO ENSINO BÁSICO E EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA PALHAÇA”, NO VALOR DE 32.716,15 

€ + IVA – FIRMA LICINIO RAMOS, LDA. .............................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a despesa no valor de 
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32.716,15 € (trinta e dois mil, setecentos e dezasseis euros e quinze cêntimos) acrescido de IVA, à 

taxa legal em vigor. ............................................................................................................................  

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

PONTO 19 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 20 DA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO E 

BIBLIOTECA DE OIÃ”, NO VALOR DE 31.737,18 € + IVA – FIRMA VIDAL PEREIRA & GOMES, LDA.. .  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a despesa no valor de 

31.737,18 € (trinta e um mil, setecentos e trinta e sete euros e dezoito cêntimos) acrescido de IVA, 

à taxa legal em vigor. .........................................................................................................................  

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

PONTO 20 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 20 DA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DA JUNTA DE 

FREGUESIA DE OIÃ”, NO VALOR DE 18.739,58 € + IVA – FIRMA VIDAL PEREIRA & GOMES, LDA.. ..  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a despesa no valor de 

18.739,58 € (dezoito mil, setecentos e trinta e nove euros e cinquenta e oito cêntimos) acrescido 

de IVA, à taxa legal em vigor. ............................................................................................................  

PONTO 21 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 17 DA EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO 1.º 

CICLO DO ENSINO BÁSICO E EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DE OLIVEIRA DO BAIRRO”, NO VALOR DE 

607.068,15 € + IVA – FIRMA ENCOBARRA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A............................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a despesa no valor de 

607.068,15 € (seiscentos e sete mil, sessenta e oito euros e quinze cêntimos) acrescido de IVA, à 

taxa legal em vigor. ............................................................................................................................  

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

PONTO 22 - E-MAIL DA ACIB – ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DA BAIRRADA, A 

SOLICITAR A CEDÊNCIA DO AUDITÓRIO DO ESPAÇO INOVAÇÃO NO DIA 18/11/2009 COM VISTA 

À REALIZAÇÃO DE UM “WORKSHOP SOBRE COBRANÇAS”. ............................................................  

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

Auditório do “Espaço Inovação” à ACIB – Associação Comercial e Industrial da Bairrada no dia 

18/11/2009, com vista à realização de um “Workshop sobre cobranças”. .........................................  

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

PONTO 23 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS – CEDÊNCIA DE 

ÁREA DE PARCELA PARA INTEGRAR O DOMÍNIO PÚBLICO NA RUA DA CARVALHA, FREGUESIA 

DO TROVISCAL – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DATADO DE 

25/09/2009. .......................................................................................................................................  
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PRESIDENTE DA CÂMARA: Procedeu à leitura da informação a qual se dá por integralmente 

reproduzida.  .....................................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho do Presidente 

da Câmara datado de 25/09/2009. ....................................................................................................  

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

PONTO 24 - E-MAIL DA MANDATÁRIA ELEITORAL DO CDS/PP DE OLIVEIRA DO BAIRRO, A 

SOLICITAR A CEDÊNCIA DO ESPAÇO INOVAÇÃO NO DIA 03/10/2009 COM VISTA À REALIZAÇÃO 

DE UMA “INICIATIVA DE CAMPANHA” - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA 

CÂMARA DATADO DE 29/09/2009. ..................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho do Vice-

Presidente da Câmara datado de 19/09/2009. ...................................................................................  

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

O B R A S 

PONTO 1 – PROCESSO DE OBRAS N.º 31/2006 – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA ALIENAÇÃO DO 

LOTE 10 SITO NA URBANIZAÇÃO DR. CARLOS PEREIRA – PASSADOURO, FREGUESIA DO 

TROVISCAL. .......................................................................................................................................  

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou que foi solicitado pelo proprietário de um dos lotes da 

Urbanização Dr. Carlos Pereira autorização à Câmara Municipal para fazer a alienação da moradia, 

construída num dos lotes daquela urbanização, visto que  se encontra a trabalhar em Angola. No 

regulamento relativo à cedência dos lotes existiam cláusulas que impediam de:” ... vender, arrendar 

ou alienar o lote excepto se ocorrer morte ou invalidez permanente e absoluta de um dos 

elementos do casal durante um prazo de dez anos. Qualquer situação não prevista na alínea 

anterior terá de ser devidamente autorizada em reunião de Câmara Municipal...”. Referiu que com 

base nestas alíneas, com base na informação da fiscalização e com base na informação técnica e na 

informação jurídica estão em condições de autorizar a venda do lote  10.  ........................................  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Questionou se a pretensão do requerente se deve apenas ao facto 

de estar a trabalhar em Angola e se tal facto poderá ser provado porque se estaria a efectuar a 

abertura de um precedente.  .............................................................................................................  

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA: Respondeu existirem documentos que comprovam que o 

requerente já se encontra a residir em Angola e a informação jurídica foi dada baseada nesses 

documentos.  .....................................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a alienação do lote 10 
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sito na Urbanização Dr. Carlos Pereira no Passadouro, Troviscal.  ......................................................  

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

 

A D I T A M E N T O 

 

PONTO 1 - 7.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DO ANO 2009.  ..............................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que com o aproximar do fim do ano surgem algumas situações 

que exigem o reforço de algumas verbas  nomeadamente uma que tem a ver com vias públicas e 

municipais, outros reforços têm a ver com um apoio à FUOB, alguns arruamentos e obras 

complementares.  ..............................................................................................................................  

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

1.º - Aprovar a alteração ao Orçamento da Despesa no valor de 230.500,00 € (duzentos e trinta mil 

e quinhentos euros). ..........................................................................................................................  

2.º - Aprovar a alteração ao Plano de Actividades Municipal no valor de 43.560,00 € (quarenta e 

três mil quinhentos e sessenta euros). ................................................................................................  

3.º - Aprovar a alteração ao Plano Plurianual de Investimentos no valor de 180.000,00 € (cento e 

oitenta mil euros). ..............................................................................................................................  

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

PONTO 2 – PROPOSTA APRESENTADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA - AQUISIÇÃO DE 225 M2 

DE TERRENO DO PRÉDIO RÚSTICO ARTIGO 9.082, SITO NA FREGUESIA DE OIÃ, CONCELHO DE 

OLIVEIRA DO BAIRRO, PARA AMPLIAÇÃO DO PARQUE DO VIEIRO, PELO PREÇO DE 3.662,78 €. .....  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade adquirir o prédio rústico n.º 9.082 

da Freguesia de Oiã e Concelho de Oliveira do Bairro, com a área de 225m², a Manuel Pires dos 

Santos Maia e mulher Maria Emília Almeida Simões de Santos Maia, pelo preço total de 3.662,78 € 

(três mil, seiscentos e sessenta e dois euros e setenta e oito cêntimos) ..............................................  

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

PONTO 3 – PROPOSTA APRESENTADA PELO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA - AQUISIÇÃO DO 

PRÉDIO URBANO ARTIGO 144/OLIVEIRA DO BAIRRO, PARA ALARGAMENTO DE VIA, PASSEIO E 

OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS, PELO PREÇO DE 27.500,00 €. ............................................................  

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, tendo-se ausentado da sala durante o respectivo período de 
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discussão e votação. ..........................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade adquirir o prédio urbano n.º 144 

da Freguesia e Concelho de Oliveira do Bairro, com a área registada de 40 m² e a área real de 99 

m², a Jaime Carvalho da Silva e mulher Nisalda Francisca da Costa Catarino, pelo preço de 

27.500,00 € (vinte e sete mil e quinhentos euros) ..............................................................................  

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

PONTO 4 – PROPOSTA APRESENTADA PELO VEREADOR DO PELOURO ANTÓNIO MOTA - 

AQUISIÇÃO DO PRÉDIO RÚSTICO ARTIGO 1.812, SITO NA FREGUESIA DA PALHAÇA, PARA 

IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DA PALHAÇA, PELO PREÇO DE 5.245,00 €. .............................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade adquirir o prédio rústico n.º 1.812 

da Freguesia da Palhaça e Concelho de Oliveira do Bairro, com a área registada de 1.870 m² e a 

área real de 1.098 m², a Vidal Marques Fernandes e mulher Maria de Lurdes Pinheiro Arcanjo 

Fernandes, pelo preço total de 5.245,00 € (cinco mil duzentos e quarenta e cinco  euros) ................  

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

PONTO 5 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELA DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS - CEDÊNCIA DE ÁREA 

DE PARCELA PARA INTEGRAR O DOMÍNIO PÚBLICO NA RUA MAESTRO ALFREDO RODRIGUES, 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a cedência para domínio 

público municipal, de uma parcela de terreno com 40 m2 de terreno do prédio urbano artigo U-

141 da Freguesia e Concelho de Oliveira do Bairro, a Jaime Carvalho da Silva e mulher Nisalda 

Francisca da Costa Catarino da Silva, mediante as seguintes contrapartidas: .....................................  

1.º – Demolição da fachada da edificação existente; ..........................................................................  

2.º – Fornecimento de material para a execução de uma nova parede no alinhamento definido pelo 

referido Estudo. .................................................................................................................................  

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

PONTO 6 - INFORMAÇÃO PRESTADA PELO GABINETE DE APOIO À EDUCAÇÃO – CELEBRAÇÃO DE 

PROTOCOLO COM A SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE OLIVEIRA DO BAIRRO – CEDÊNCIA DE 

SALA DA ESCOLA BÁSICA DE OLIVEIRA DO BAIRRO (CENTRO ESCOLAR) PARA ATL. .......................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a minuta de Protocolo a 

celebrar entre o Município de Oliveira do Bairro e a Santa Casa da Misericórdia de Oliveira do 

Bairro, com vista à “Cedência de Sala da Escola Básica de Oliveira do Bairro (Centro Escolar) para 

ATL”. .................................................................................................................................................  
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 ..........................................................................................................................................................  

PONTO 7 – OFÍCIO DA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE OIÃ – PEDIDO DE SUBSÍDIO PARA A 

COMISSÃO DO CARNAVAL DE OIÃ. ..................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Relembrou que, anualmente, a Autarquia tem apoiado a realização 

deste evento, tendo no ano transacto sido atribuído um subsídio no montante de 2.500,00 € (dois 

mil e quinhentos euros), pelo que, propôs que no corrente ano fosse atribuída uma verba no 

montante de 3.000,00€ (três mil euros). ............................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir um subsídio num valor de 

3.000,00€ (três mil euros) à Associação Desportiva de Oiã, que integra a Comissão do Carnaval da 

Freguesia de Oiã.  .............................................................................................................................  

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

PONTO 8 – OFÍCIO DO CONSERVATÓRIO ARTES E COMUNICAÇÃO - FILÁRMÓNICA UNIÃO 

OLIVEIRA DO BAIRRO  – PEDIDO DE SUBSÍDIO. .................................................................................  

Por se declararem impedidos, os Vereadores Leontina Novo e Vítor Carvalho, nos termos e ao 

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

discussão nem na votação do presente assunto da Ordem de Trabalhos, tendo-se ausentado da sala 

durante o respectivo período de discussão e votação. ........................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Recordou que a Filarmónica encontra-se no início de uma nova fase 

enquanto Conservatório de Artes, logo, houve a assumpção de determinados compromissos que 

importa concretizar. ...........................................................................................................................  

Mais disse ter sido elaborado um estudo referente ao novo ano lectivo 2009/2010, tendo-se 

constatado que as receitas são muito inferiores à despesa, apontando para um défice no montante 

de 22.000,00 € (vinte e dois mil euros). .............................................................................................  

Muito embora a Direcção da FUOB pretendesse a atribuição de um subsídio para o ano lectivo, 

referiu ser seu entendimento que apenas deveria ser dado um subsídio com carácter extraordinário 

para o período de tempo que ainda falta do ano 2009, apontando a direcção da FUOB para um 

valor de 25.000,00 € (vinte e cinco mil euros). ...................................................................................  

Relembrou que a Autarquia assume as despesas correntes relativas à Escola de Artes da Bairrada à 

qual acresce 50% dos vencimentos do pessoal docente. ...................................................................  

Tendo em atenção que a Autarquia tem vindo a apoiar a formação e as Associações do Concelho, 

pelo que, propôs a atribuição de uma verba de 17.500,00€ (dezassete mil e quinhentos euros). .......  

VEREADOR ANTÓNIO MOTA: Referiu ser da opinião que se deve valorizar todo o esforço 



 

 
 
 

   

         14|18 

 

desenvolvido pela FUOB e por ter conseguido aquilo que nenhuma outra Associação conseguiu no 

Concelho, a comparticipação para a construção da sua sede e a obtenção de paralelismo 

pedagógico. .......................................................................................................................................  

Mais disse que o Conservatório de Artes tem uma dimensão significativa, pelo que merece um 

tratamento e um apoio muito especial por parte da Autarquia. .........................................................  

Considerou ainda, que o valor da propina dos alunos que são de fora do Concelho deveria ser mais 

elevada, dado que, não poderá ser o Município de Oliveira do Bairro a subsidiar formação de 

alunos de outros concelhos. ...............................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Informou ter sido por sua iniciativa, que muito apoio tem sido dado a 

esta Associação por parte do Município de Oliveira do Bairro, no decurso do actual Mandato, pelo 

que tem sido indiscutível o apoio dado pelo Executivo Municipal à Filarmónica União de Oliveira do 

Bairro. ................................................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir um subsídio com carácter 

extraordinário à Filarmónica União Oliveira do Bairro no valor de 17.500,00€ (dezassete mil e 

quinhentos euros) ..............................................................................................................................  

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

PONTO 9 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA DIVISÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO – PRORROGAÇÃO 

DO PRAZO REFERENTE À CAMPANHA DE LIGAÇÃO À REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS. ........................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Relembrou terem sido levadas a efeito diversas campanhas de ligação à 

rede de águas residuais, tendo a última terminado a 15 de Setembro. A partir dessa data e até ao 

momento, solicitaram a ligação três munícipes, que não beneficiaram de qualquer desconto. ..........  

Seguidamente, propôs que o prazo fosse estendido até ao final do presente ano, com efeitos a 15 

de Setembro, procedendo-se à restituição do diferencial àqueles munícipes. .....................................  

VEREADORA LEONTINA NOVO: Considerou estranho o facto de se fazer uma prorrogação de prazo 

e de se devolver dinheiro aos munícipes, tendo relembrado que o prazo já tinha sido anteriormente 

prorrogado, de forma a permitir que os munícipes usufruíssem de um desconto de 50%, mas este 

prazo já terminou, pelo que, referiu não concordar com esta concessão. ..........................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que esta questão não se prende com as pessoas que pagaram 

entretanto a ligação sem qualquer desconto, mas antes com o facto de haver pessoas que não 

leram a notícia no Jornal da Bairrada ou no Boletim Municipal e que afirmaram não terem tido 

conhecimento da situação. ................................................................................................................  

Mais disse, ser essencial que os munícipes procedam à ligação à rede, dado que a Autarquia 
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efectuou um grande investimento naquelas infra-estruturas, sendo esta a razão de ser da sua 

proposta. ...........................................................................................................................................  

VEREADOR MANUEL SILVESTRE: Concordou com a concessão de um novo prazo, uma vez que 

assim, mentaliza os munícipes para os problemas ambientais. ...........................................................  

Mais disse que, na sua opinião, em vez de ser prorrogado o prazo, deveria antes, ser aberta uma 

nova campanha de ligação cujo prazo decorreria até ao final do corrente ano, não concordando 

com esta prorrogação de prazo no que aos efeitos retroactivos diz respeito, uma vez que se abre 

um precedente nesta matéria. ...........................................................................................................  

VEREADOR VÍTOR SAMPAIO: Questionou se a Câmara Municipal publicitou devidamente aquela 

Campanha. ........................................................................................................................................  

PRESIDENTE DA CÂMARA: Referiu que efectivamente se poderia ter optado por abrir uma nova 

campanha, contudo, verificou-se que seria mais correcto prorrogar o prazo da anterior. ...................  

Informou que a Campanha foi divulgada através do Jornal da Bairrada e do Boletim Municipal, mas 

houve pessoas que não tiveram conhecimento da referida Campanha de Ligação. ............................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por maioria, com duas abstenções, o seguinte: .........  

1.º - Aprovar a prorrogação do prazo referente à Campanha de Ligação à Rede de Águas Residuais 

com 50% de desconto no custo do reembolso do ramal, com efeitos retroactivos a 15 de 

Setembro, desde que o respectivo montante seja pago até 28 de Dezembro de 2009. .....................  

2.º – Proceder à restituição do diferencial das verbas liquidadas pelos Munícipes que efectuaram o 

pagamento da ligação entre o dia 15 de Setembro de 2009 e a presente data. .................................  

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

PONTO 10 – INFORMAÇÃO N.º 139/2009 PRESTADA PELA DIVISÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO – 

APROVAÇÃO DE TRABALHOS A MAIS NA EMPREITADA DE “REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS 

RESIDUAIS DA ZONA NORTE DE OLIVEIRA DO BAIRRO” NO VALOR DE 22.390,75 €. .......................  

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

1.º - Aprovar os Trabalhos a Mais a Preços Acordados na Empreitada de “Redes de Drenagem de 

Águas Residuais da Zona Norte de Oliveira do Bairro” adjudicado à firma Joaquim Rodrigues da 

Silva & Filhos, Lda. no valor de 22.390,75 € (vinte e dois mil trezentos e noventa euros e setenta e 

cinco cêntimos) acrescido de IVA à taxa legal em vigor. .....................................................................  

2.º - Aprovar a Minuta do Contrato. ..................................................................................................  

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

PONTO 11 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 87 DA EMPREITADA DE “REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS 
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RESIDUAIS E PLUVIAIS DA ZONA INDUSTRIAL E DA ZONA POENTE DA PALHAÇA E REDE DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA (2.ª FASE) DA ZONA INDUSTRIAL DA PALHAÇA”, NO VALOR DE 

5.357,27 € + IVA – FIRMA CONSTRUTORA PAULISTA, LDA. ..............................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a despesa no valor de 

5.357,27 € (cinco mil, trezentos e cinquenta e sete euros e vinte e sete cêntimos) acrescido de IVA, 

à taxa legal em vigor. .........................................................................................................................  

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

PONTO 12 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 1 DA EMPREITADA DE “PREPARAÇÃO DA INSTALAÇÃO 

ELÉCTRICA DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA ZONA INDUSTRIAL DE OIÃ PARA NOVA ALIMENTAÇÃO 

DE ENERGIA E INSTALAÇÃO DE CONDENSADORES NA CAPTAÇÃO DE OLHO DE ÁGUA”, NO 

VALOR DE 2.458,20 € + IVA – FIRMA DIFERENCIAL – ELECTROTÉCNICA GERAL, LDA. .....................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a despesa no valor de 

2.458,20 € (dois mil, quatrocentos e cinquenta e oito euros e vinte cêntimos) acrescido de IVA, à 

taxa legal em vigor. ............................................................................................................................  

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

PONTO 13 – PROCESSO DE OBRAS N.º 617G/92 – APROVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DAS 

ALTERAÇÕES AO LOTEAMENTO E LIQUIDAÇÃO DAS RESPECTIVAS TAXAS – OBRA SITA NOS 

CARRIS, FREGUESIA DE OIÃ. ..............................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o licenciamento das 

alterações ao loteamento e a liquidação de taxas no valor total de 284,16 € (duzentos e oitenta e 

quatro euros e dezasseis cêntimos). ...................................................................................................  

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

PONTO 14 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS – CEDÊNCIA DE 

ÁREA DE PARCELA PARA INTEGRAR O DOMÍNIO PÚBLICO NA EM 596, VILA VERDE, OLIVEIRA DO 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a cedência para domínio 

público municipal, de uma parcela de terreno do prédio com o artigo matricial R-2696 da Freguesia 

e Concelho de Oliveira do Bairro, a Acácio das Neves Carreira, mediante as seguintes 

contrapartidas: ...................................................................................................................................  

1.º – Ressarcir o proprietário no montante de 661,87 € (seiscentos e sessenta e um euros e oitenta 

e sete cêntimos); ................................................................................................................................  

2.º – Concluir os trabalhos, designadamente o aterro do poço (inicial) e a demolição da “casa do 
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motor”. .............................................................................................................................................  

3.º – Reduzir a escrito, sob a forma de contrato ou outra, a área cedida e as respectivas 

contrapartidas. ...................................................................................................................................  

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

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA:- Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria referente ao dia 7 

de Outubro do ano de 2009, o qual acusa os seguintes dados e valores: ..........................................  

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS:  ............................................................... 641.950 Euros e 71 Cêntimos 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS:  ................................................... 1.145.015 Euros e 30 Cêntimos 

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES:  ....................................................... 1.786.966 Euros e 01 Cêntimos 

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

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Câmara Municipal encerrou a reunião, tendo sido 

lavrada a presente acta que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada. ...........................................  

 

______________________________________ 

MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA 

 

 

_______________________________________ 

JOAQUIM MANUEL SANTOS ALVES DE JESUS 

 

 

_________________________________ 

ANTÓNIO AUGUSTO MARQUES MOTA 

 

 

_________________________________ 

LEONTINA AZEVEDO DA SILVA NOVO 

 

 

_____________________________ 

MANUEL DE CAMPOS SILVESTRE 

 

 

____________________________________ 

VÍTOR MANUEL SAMPAIO DE CARVALHO 
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________________________________ 

MARIA MANUELA GOMES ABRANTES 


