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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PRIVADA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO, REALIZADA NO DIA 8 DE MARÇO 

DE 2012.  ......................................................  

 

Aos oito dias do mês de Março de dois mil e doze, nesta Cidade de Oliveira do Bairro, na Sala de 

Reuniões de Câmara Municipal, sita nos Paços do Município, realizou-se pelas catorze horas e trinta 

minutos, sob a Presidência do Presidente da Câmara, Mário João Ferreira da Silva Oliveira e com a 

participação do Vice-Presidente da Câmara, Joaquim Manuel Santos Alves de Jesus e dos 

Vereadores, Laura Sofia Aires Ferreira Pires, Carlos Manuel Ferreira Ferreira, Jorge Diogo Cardoso 

Mendonça, Lília Ana da Cruz Oliveira Martins Águas e Henrique Santiago Tomás, a reunião 

ordinária 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. .......  

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

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

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

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

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por maioria com os votos contra dos Vereadores 

Jorge Mendonça e Lília Águas, reconhecer a urgência na introdução dos pontos do aditamento na 

Ordem de Trabalhos da presente Reunião de Câmara, nos termos das disposições conjugadas dos 

art.º 19.º do Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 424/91 de 15 

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

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

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

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

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Presidente da Câmara e os Vereadores Laura Pires, 

Jorge Mendonça e Henrique Tomás. .................................................................................................  

O Vereador Jorge Mendonça, referiu que na ata da última Reunião de Câmara não consta a 
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referência de que não tinha participado na votação da aprovação da mesma, dado ter-se 

ausentado momentos antes da votação. ...........................................................................................  

Solicitou que os Serviços Municipais, se souberem e se assim for possível, informarem os 

Vereadores do Executivo Municipal dos falecimentos das pessoas próximas de elementos do 

Executivo Municipal ou Assembleia Municipal. .................................................................................  

Informou ter sido apanhado pelos serviços Municipais um cão de raça perigosa, tendo o mesmo 

sido encaminhado para o Canil Municipal de Ílhavo, tendo por isso mesmo questionado se o Canil 

de Oliveira do Bairro não tem as devidas condições. .........................................................................  

Referiu que a Câmara de Águeda está com algumas reticências em alargar a adesão de outros 

Municípios à Associação de Municípios do Carvoeiro, procurando saber o ponto de situação sobre 

este assunto. .....................................................................................................................................  

Indagou também sobre a situação das empreitadas de requalificação das Escola Dr. Acácio Azevedo 

em Oliveira do Bairro e Dr. Fernando Peixinho em Oiã. .....................................................................  

Referiu que, pelo que sabe, a peça de teatro que foi apoiada pela Câmara Municipal, não é uma 

estreia como foi mencionado, uma vez que a mesma já se encontra em palco desde 1988. .............  

Tendo em atenção a comemoração do Dia da Mulher, manifestou a sua saudação especial às 

colegas Vereadoras e às funcionárias autárquicas. ............................................................................  

O Vereador Henrique Tomás, informou ter tido uma reunião com um empresário da Zona Industrial 

de Oiã, onde aquele questionou sobre o alargamento da mesma, uma vez que o posicionamento 

geográfico é uma mais valia em termos estratégicos.........................................................................  

Mais disse que terá de ser resolvida a questão da construção da rotunda na Zona Industrial de Oiã.  

Acrescentou que o problema de segurança se mantém, muito embora tenha havido frutos 

decorrentes da reunião recentemente havida. ..................................................................................  

Referiu que o Oliveira do Bairro Sport Clube vai comemorar o seu 90.º Aniversário e por isso 

mesmo, sugeriu que fosse atribuído àquele clube um Diploma de Mérito pelos serviços prestados. .  

Realçou, igualmente, o papel preponderante que as mulheres têm na vida do Concelho, 

oferecendo uma flor a cada uma das mulheres presentes na reunião. ..............................................  

O Presidente da Câmara referiu que sem colocar em causa o mérito, os diplomas devem ser 

excecionais e devidamente ponderados, contudo, disse que iria ponderar e analisar. .......................  

Em relação à rotunda na Zona Industrial de Oiã, referiu nada ter a acrescentar relativamente à 

última informação prestada, mas a mesma será para ser construída. ................................................  

Sobre a posse dos terrenos disse que nos contratos de aquisição dos lotes são fixados prazos limite. 
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Relativamente às situações anteriores ao Regulamento das Zona Industriais, não existe instrumento 

legal que permita à Câmara Municipal acelerar essas situações o que poderá ser impulsionado pelo 

processo de avaliação de prédios no âmbito do CIMI. .......................................................................  

Registou com agrado o facto de ter ouvido que existe mais segurança na Zona Industrial de Oiã. ....  

No que respeita aos avisos por falecimento de familiares, referiu não ver qualquer inconveniente, se 

bem que muitas das vezes também não tem conhecimento do sucedido atempadamente. ..............  

Informou que o Canil Municipal é limitado e não satisfaz todos os requisitos obrigatórios, promove 

a adoção de animais, contudo os animais perigosos são recebidos no Canil de Ílhavo, nos termos 

do Protocolo assinado. ......................................................................................................................  

Em relação à adesão ao Carvoeiro, mencionou que Oliveira do Bairro cumpriu com o que foi 

solicitado e lhe competia, não podendo prever o que poderá vir a suceder.......................................  

Referiu que os Concursos referentes às empreitadas das EB 2/3, encontram-se a decorrer, tendo já 

havido a aprovação da candidatura por parte do QREN, na ordem dos 3.500.000,00 €. ..................  

No que respeita à questão da estreia da Peça de Teatro, informou que tal se baseou nos factos que 

lhe foram dados a conhecer e que espera que correspondam à verdade. .........................................  

A Vereadora Laura Pires agradeceu a amabilidade do Vereador Henrique Tomás, pela sua oferta de 

uma flor no dia da Mulher. ...............................................................................................................  

Referiu ter questionado os serviços, relativamente à Peça de Teatro, tendo os mesmos questionado 

a produtora, a qual confirmou que era uma estreia nacional da referida peça de teatro. ..................  

Deu ainda nota da “Campanha da Poesia” a decorrer nas próximas semanas. .................................  

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

PONTO 2 – INFORMAÇÃO TÉCNICA PRESTADA PELA UNIDADE DE 2.º GRAU DE OBRAS 

MUNICIPAIS - REQUALIFICAÇÃO DA E.N. 235 - NOVA ALAMEDA DA CIDADE - CEDÊNCIAS - 18.ª 

FASE. .................................................................................................................................................  

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, aprovar o Mapa de Cedências – 

18.ª Fase, bem como as respetivas contrapartidas; .............................................................................  

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

PONTO 3 – PROPOSTA APRESENTADA PELO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA – PARQUE VERDE DA 

CIDADE - AQUISIÇÃO DOS PRÉDIOS RÚSTICOS ARTIGOS 5.064, 5.065 E 5.066, SITOS NA 

FREGUESIA E CONCELHO DE OLIVEIRA DO BAIRRO, PELO PREÇO TOTAL DE 1.740,00 €. ................  
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Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Vice-Presidente da Câmara a fim de introduzir o 

assunto e o Vereador Henrique Tomás. ...............................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar e autorizar a compra dos 

prédios rústicos artigos 5.064, 5.065 e 5.066, sitos em Ribeiro, Freguesia de Oliveira do Bairro, aos 

comproprietários Manuel Martins dos Reis Vela, viúvo, Carlos Manuel Martins Vela, Maria Ângela 

Vela de Almeida Pataco Gil e marido Vítor Manuel de Jesus Gil, pelo preço de 1.740,00 € (mil 

setecentos e quarenta euros). ............................................................................................................  

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

PONTO 4 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE 3.º GRAU DE RECURSOS HUMANOS –  

EMPREITADA DE “PAVIMENTAÇÕES DE ARRUAMENTOS NO CONCELHO - 2011” ADJUDICADA À 

FIRMA VÍTOR ALMEIDA & FILHOS, S.A. – APROVAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO. ........................  

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a Minuta de Contrato 

referente à empreitada de “Pavimentações de Arruamentos no Concelho - 2011”, a qual se dá 

aqui por integralmente reproduzida para todos os efeitos legais. ......................................................  

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

PONTO 5 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE 3.º GRAU DE OBRAS PARTICULARES – 

EMISSÃO DE CERTIDÃO EM COMO A CÂMARA MUNICIPAL NÃO ESTÁ INTERESSADA EM 

REQUERER OU PROMOVER UMA SEGUNDA AVALIAÇÃO E PRESCINDE DO PRAZO DE 30 DIAS 

PARA RECLAMAR DO VALOR PATRIMONIAL TRIBUTÁRIO APURADO NO PRÉDIO URBANO ARTIGO 

2326, FREGUESIA DE TROVISCAL. .....................................................................................................  

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, ao abrigo do disposto no n.º 1 do 

artigo 76.º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, não requerer ou promover uma 

segunda avaliação do prédio artigo urbano 2326 da Freguesia de Troviscal, pertencente a Lídia de 

Jesus Poutena, bem como prescindir do prazo previsto no mesmo articulado legal...........................  

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

PONTO 6 – OFÍCIO DO CLUBE ORNITÓFILO DA BEIRA LITORAL, A SOLICITAR A DISPONIBILIZAÇÃO 

DO “ESPAÇO INOVAÇÃO” DE 20 DE OUTUBRO A 9 DE NOVEMBRO DE 2012 PARA EFEITOS DE 

REALIZAÇÃO DA “17.ª EXPOSIÇÃO DE AVES CANORAS E ORNAMENTAIS, EXPO-AVE 2012”. 
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Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Presidente da Câmara a fim de expor o assunto e o 

Vice-Presidente da Câmara. ..............................................................................................................  

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

“Espaço Inovação” ao Clube Ornitófilo da Beira Litoral, entre os dias 20 de Outubro e 09 de 

Novembro de 2012, para efeitos de realização da “17.ª Exposição de Aves Canoras e Ornamentais, 

Expo-Ave 2012”. ...............................................................................................................................  

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

PONTO 7 – OFÍCIO DO CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S. PEDRO DA PALHAÇA, A SOLICITAR A 

DISPONIBILIZAÇÃO DO “ESPAÇO INOVAÇÃO” DE 21 E 22 DE ABRIL DE 2012 PARA EFEITOS DE 

REALIZAÇÃO DA “II FESTA DO CHOCOLATE”. .................................................................................  

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

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

“Espaço Inovação” ao Centro Social Paroquial de S. Pedro da Palhaça, de 21 e 22 de Abril de 2012, 

para efeitos de realização da “II Festa do Chocolate”. .......................................................................  

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

PONTO 8 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE 3.º GRAU DE RECURSOS HUMANOS –  

EMPREITADA DE “PAVIMENTAÇÕES DE ARRUAMENTOS NO CONCELHO - 2011” – PEDIDO DA 

FIRMA VÍTOR ALMEIDA & FILHOS, S.A. PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO 

DE GARANTIA BANCÁRIA – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DATADO 

DE 29/02/2012. .................................................................................................................................  

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

e os Vereadores Jorge Mendonça e Henriques Tomás. ........................................................................  

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

da Câmara datado de 29 de Fevereiro de 2012, em que autorizou a prorrogação do prazo para 

prestação da caução (Garantia Bancária) à firma Vítor Almeida & Filhos, S.A., no âmbito do 

procedimento referente à empreitada de “Pavimentações de Arruamentos no Concelho – 2011”. ...  

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

PONTO 9 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE 3.º GRAU DE RECURSOS HUMANOS – 

EMPREITADA “NOVA ALAMEDA DA CIDADE – EXECUÇÃO FÍSICA DOS CONTRATOS DE 

CEDÊNCIA” – ADJUDICAÇÃO À FIRMA VÍTOR ALMEIDA & FILHOS, S.A., PELO VALOR DE 

327.513,73 € + IVA (2.º CLASSIFICADO) – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA 

CÂMARA DATADO DE 01/03/2012. .................................................................................................  
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Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Presidente da Câmara a fim de introduzir o 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por maioria com a abstenção do Vereador Jorge 

Mendonça, ratificar o despacho do Vice-Presidente da Câmara datado de 1 de Março de 2012, em 

que adjudicou, por razões de urgência, a execução da empreitada ao segundo classificado, a firma 

Vítor Almeida & Filhos, S.A., pelo valor de 327.513,73 € (trezentos e vinte e sete mil quinhentos e 

três euros e setenta e três cêntimos) + IVA. .......................................................................................  

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

 

A D I T A M E N T O 

 

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VISTA À IMPLEMENTAÇÃO DE UM PROJETO AGROTURÍSTICO A 

IMPLEMENTAR NO PARQUE VERDE DA CIDADE DE OLIVEIRA DO BAIRRO. .......................................  

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

assunto, o Vice-Presidente da Câmara e os Vereador Jorge Mendonça e Henrique Tomás. .................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a Proposta do Vice-

Presidente da Câmara, que aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os efeitos, nos 

exatos termos exarados......................................................................................................................  

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

PONTO 2 – PROPOSTA APRESENTADA PELO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA – REQUALIFICAÇÃO 

DA RUA DE S. SEBASTIÃO - CONTRATO PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE PARCELA COM 

321,75M2 DE ÁREA - COM PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA DE 14.000,00€. .................................  

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, aprovar e autorizar o pagamento 

de 14.000,00 € (catorze mil euros) pela compra da quota-parte ideal, 321,75 m2 de terreno que já 

integraram o domínio público municipal, aos proprietários Joaquim Ferreira dos Reis e mulher, nas 

condições exaradas no ponto 9 da Proposta do Vice-Presidente da Câmara, que aqui se dá por 

integralmente reproduzida. ................................................................................................................  

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

PONTO 3 – OFÍCIO DA COMARCA DE OLIVEIRA DO BAIRRO, A SOLICITAR A DISPONIBILIZAÇÃO 
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DO SALÃO NOBRE DA CÂMARA MUNICIPAL NO DIA 22 DE MARÇO DE 2012 PARA REALIZAÇÃO 

DE JULGAMENTO. ............................................................................................................................  

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

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

Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho à Comarca de Oliveira do Bairro, no dia 22 de 

Março de 2012, com vista à realização de Julgamento. .....................................................................  

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

PONTO 4 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO SECRETÁRIO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA – 

CEDÊNCIA DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DO PASSADOURO À ASSOCIAÇÃO ORFEÃO SOL DO 

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

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

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

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

Cooperação, a celebrar entre o Município de Oliveira do Bairro e a Associação Orfeão Sol do 

Troviscal, com vista à cedência da antiga Escola Primária do Passadouro. ........................................  

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

PONTO 5 – RELATÓRIO FINAL DA AUDITORIA FINANCEIRA LEVADA A EFEITO PELA INSPEÇÃO 

GERAL DE FINANÇAS, QUE INCIDIU SOBRE O CONTROLO DO ENDIVIDAMENTO E DA SITUAÇÃO 

FINANCEIRA DO MUNICÍPIO COM REFERÊNCIA AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/01/2008 

E 31/12/2010 – PARA CONHECIMENTO. ...........................................................................................  

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

assunto, informando ter recebido no dia 6 de Março o Relatório Final da Auditoria Financeira 

levada a efeito pela Inspeção Geral de Finanças, que incidiu sobre o controlo do endividamento e 

da situação financeira do Município com referência ao período compreendido entre Janeiro de 

2008 e 31 de Dezembro de 2010. ......................................................................................................  

Salientou a inexistência de aspetos relevantes a considerar, tal como, aliás, já sucedia com o 

relatório preliminar, como teve ocasião de comunicar em reunião do executivo. Disse ainda não se 

registarem divergências de natureza técnica entre a Autarquia e a Inspeção Geral de Finanças. .........  

Do Relatório consta a referência aos elevados valores orçamentados e consequente preocupação 

com as obrigações de curto prazo. No entanto, é sempre referido o cumprimento pelo Município 

de todos os limites legais de endividamento, concluindo que o endividamento, não obstante ter 

aumentado, continua a apresentar um nível adequado ao seu quadro financeiro. ..............................  
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Refere também o Relatório que bastaria a receita de um exercício para solver toda a dívida. ..............  

Salientou ainda a referência ao facto do prazo médio de pagamento ter diminuído, o que segundo 

a Inspeção Geral de Finanças, constitui um facto positivo e revelador da melhoria da situação 

financeira. ...........................................................................................................................................  

Disse ainda que apesar do entendimento de que a informação considerada pela DGAL não reflete, 

com inteira fiabilidade, a situação do Município no final de 2010, tal facto, diz a Inspeção Geral de 

Finanças, não tem qualquer implicação em matéria de cumprimento. ................................................  

É também referido no Relatório que o Município não apresentava, no final de 2010, de acordo com 

o quadro legal, uma situação de desequilíbrio financeiro conjuntural nem estrutural ou de rutura 

financeira. ...........................................................................................................................................  

Disse, finalmente, que o relatório termina com recomendações, encontrando-se a maioria delas 

resolvidas ou com resolução em curso (contabilidade de custos e controlo interno), respeitando as 

demais à questão do empolamento e controlo, matérias às quais a Câmara Municipal está atenta. ...  

O Vereador Henrique Tomás, questionou se irá ter acesso ao documento. .........................................  

O Presidente da Câmara informou que o ofício refere que deve ser dado conhecimentos aos 

restantes elementos do órgão e remeter uma cópia ao Presidente da Mesa da Assembleia 

Municipal, mas poderá ser, se assim for solicitado por escrito, disponibilizada uma cópia. ..................  

O Vereador Henrique Tomás, referiu que seria melhor, para assim se proceder a uma análise mais 

cuidada do documento. ......................................................................................................................  

Referiu ser agradável o facto de constar do Relatório, que as contas do Município se encontram 

controladas. ........................................................................................................................................  

O Vereador Jorge Mendonça, disse que antes de se pronunciar sobre o documento, deverá 

proceder a uma análise ao mesmo, pelo que o irá solicitar por escrito. ...............................................  

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

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

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

de Março do ano de 2012, o qual acusa os seguintes dados e valores: ..............................................  

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS:  ............................................................ 2.287.270 Euros e 21 Cêntimos 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS:  ...................................................... 922.710 Euros e 33 Cêntimos 

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES:  ....................................................... 3.209.980 Euros e 54 Cêntimos 

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

 ..........................................................................................................................................................  
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APROVAÇÃO DA ATA: 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 Ata. .....................................................................................................................................  

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

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

dezasseis horas e trinta e cinco minutos, da qual se lavrou a presente Ata, 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 
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_________________________________________ 

LÍLIA ANA DA CRUZ OLIVEIRA MARTINS ÁGUAS 

 

 

 

_________________________ 

HENRIQUE SANTIAGO TOMÁS 

 

 

 

_____________________________ 

JOSÉ MIGUEL CARDOSO DUARTE 

 


