
 

 
 
 

   

         1|10 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO, REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO 

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

 

Aos vinte e oito dias do mês de Junho 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 e Jorge Diogo Cardoso 

Mendonça a reunião ordinária pública da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, ao abrigo do 

disposto no art.º 62.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 

n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro e nos termos da deliberação do Executivo Municipal datada de 27 

de Outubro de 2009. ..........................................................................................................................  

Não estiveram presentes os Vereadores Lilia Ana da Cruz Oliveira Martins Águas e Henrique 

Santiago Tomás, tendo os mesmos requerido a correspondente substituição ao abrigo do disposto 

do n.º 1 e n.º 2 do art.º 78, conjugados com o n.º 1 do art.º 79.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.  ...........................  

Esteve presente em substituição do vereador Henrique Tomás o Vereador Manuel Ferreira Borras. ....  

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

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 a abstenção do Vereador Jorge 

Mendonça, 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. .........................................................  

 ......................................................................................................................................................... 
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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 Jorge 

Mendonça e Manuel Borras. ..............................................................................................................  

O Vereador Jorge Mendonça mostrou satisfação pela utilização do Campo da Marinha tpara 

realização de jogos  de um Torneio Infantil Internacional. Relativamente à Escola de Artes da 

Bairrada que vai fazer um espetáculo na Fiacoba, os alunos vão fazer ensaios durante seis dias às 

10 horas da manhã, tendo que almoçar no Pólo Escolar pagando os alunos 4€, entendendo que a 

Câmara Municipal poderia suportar estas despesas. Ainda Relativamente à Escola de Artes da 

Bairrada referiu que alguns pais têm mostrado preocupação relativamente à utilização do Pólo 

Escolar do Troviscal em que os alunos de Ballet têm que passar em corredores e acessos sem 

iluminação à noite. Quanto ao Protocolo de Competências entre a Câmara e as Juntas de Freguesia 

entende que ou as verbas são curtas ou não está a ser cumprido. Quanto ao processo disciplinar 

arquivado na última Reunião de Câmara, manifestou satisfação pela celeridade e pelo desfecho, 

lamentando apenas que o princípio in dúbio pro reu não seja aplicado noutros processos, por fim, 

quanto às incidências da última Reunião de Câmara, referiu que o que está na Ata não 

corresponde ao que aconteceu, porque há deliberações aprovadas por unanimidade, quando se 

opôs sempre a elas, sobre as quais manifestou a intenção de votar contra. ......................................  

O Vereador Manuel Borras, agradeceu o facto de lhe terem sido cedidos os dados solicitados sobre 

a Alameda da Cidade. Referiu que na última Assembleia Municipal foram feitas algumas 

reivindicações sobre a Rua da Lavoura. Depois de se deslocar ao local verificou que já existiam 

trabalhos preliminares, faltando a restante intervenção. Na deslocação a esta Rua, num Bairro 

próximo, verificou que existem três poços a descoberto sem qualquer tipo de proteção e existem 

crianças a brincar no local, apelando à Câmara Municipal para analisar a situação. Por fim, disse 

que foi surpreendido com a notícia de um evento que vai decorrer hoje sobre a Alameda da 

Cidade, entendendo que, dado que amanhã, dia 29, vai decorrer um debate sobre a Alameda, não 

lhe parece cordial a realização deste evento até porque o Senhor Presidente tendo sido convidado 

não vai estar presente. 

O Presidente da Câmara agradeceu os elogios à realização do Torneio do Campo da Marinha em 

Oiã. Sobre a Escola de Artes da Bairrada e a participação na Fiacoba, referiu que a Câmara 

Municipal vai pagar o serviço à Escola de Artes, pelo que a Câmara Municipal não tem a ver com o 

que se passa na preparação do espetáculo. Quanto à Escola Básica do Troviscal, há regras de 

utilização e tem todas as condições, não tendo outras informações sobre a matéria referida, mas se 
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calhar será necessário haver reajustamentos. Quanto aos Protocolos com as Juntas de Freguesia, 

falar que é curto quando a Câmara Municipal financia quase 50% do que o Orçamento de Estado 

dá às Juntas, não parece muito curial. Agradeceu os agradecimentos do Vereador Manuel Borras e 

manifestou o maior empenho na resolução do problema da Rua da Lavoura, já foi aberto concurso 

e ficou deserto, mas está a tratar do assunto. Quanto aos poços, fica registada a preocupação, que 

será transmitida aos serviços, mas a responsabilidade da Câmara Municipal é relativa aos espaços 

públicos, sendo os poços propriedade privada. Relativamente à Alameda da Cidade, o debate qua 

vai haver hoje é integrado nos três projetos que existem sobre a Alameda da Cidade. Quanto aos 

convites para debates disse que há o cumprimento das responsabilidades e debate todos os 

assuntos em Reunião de Câmara. Terminou convidando para a cerimónia de abertura da 26ª edição 

da Fiacoba e 5ª Feira do Cavalo, que vai ter lugar no dia seis de julho. .............................................  

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

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

PONTO 2 – DESIGNAÇÃO DE COORDENADOR/DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO PARA A OBRA DA SEDE 

DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL DOS AMIGOS DO CAMARNAL – REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DA 

CÂMARA DE MUNICIPAL DE 23/02/2012. .........................................................................................  

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

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

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

1.º - Revogar a deliberação de 23 de Fevereiro de 2012, referente à designação da Técnica Superior 

Arq.ª Maria Fernanda Moreira. ...........................................................................................................  

2.º - Designar a Técnica Superior Eng.ª Catarina Figueiredo, para prestar apoio de coordenação e 

fiscalização na obra da Associação Cultural dos Amigos do Camarnal. ..............................................  

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

PONTO 3 – PROCESSO DE OBRAS N.º 42/11 DE FERNANDO MANUEL DE OLIVEIRA, OBRA SITA NA 

RUA DAS JUNTAS – BARREIRA BRANCA, FREGUESIA DE OIÃ – EXECUÇÃO DE MURO, PASSEIO E 

ESTACIONAMENTO. ..........................................................................................................................  

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade proceder à execução de 

estacionamento e passeio, conforme disponibilidade do Município, nos termos e com os 

fundamentos constantes da informação técnica de 08/06/2012, da Unidade de 3.º Grau de Obras 
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Particulares. .......................................................................................................................................  

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

PONTO 4 – PROCESSO DE OBRAS N.º 60/11 DE ECOLITORAL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, 

LDA, OBRA SITA NA RUA FONTE DA PAREDE – ÁGUAS BOAS, FREGUESIA DE OIÃ – DEMOLIÇÃO 

DE MUROS EXISTENTE E EXECUÇÃO DE MURO E PASSEIO. ..............................................................  

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade proceder à demolição do muro 

existente e à execução de novo muro, conforme disponibilidade do Município, ou, em alternativa, 

fornecer os materiais para a construção do mesmo, nos termos e com os fundamentos constantes 

da informação técnica de 15/06/2012, da Unidade de 3.º Grau de Obras Particulares. ......................  

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

PONTO 5 – PROCESSO DE OBRAS N.º 1102G/92 DE JOSÉ SOARES E FILIPE SOARES, SOCIEDADE DE 

CONSTRUÇÕES, LDA., OBRA SITA NA LÉGUA SECA - MURTA, FREGUESIA DE OLIVEIRA DO BAIRRO 

– RECEÇÃO DEFINITIVA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO. ..................................................................  

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

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

DELIBERAÇÃO: Face ao exarado no Auto de Vistoria datado de 21/05/2012, a Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade, receber definitivamente as obras de urbanização referentes ao Alvará 

de Loteamento n.º 06/03 e libertar a Garantia Bancária. ....................................................................  

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

PONTO 6 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO SECRETÁRIO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA – 

CONTRATO PROGRAMA COM A ASSOCIAÇÃO EQUESTRE DA BAIRRADA, NO ÂMBITO DA 

FIACOBA/2012. .................................................................................................................................  

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

assunto, o Vice – Presidente, e os Vereadores Jorge Mendonça e Manuel Borras. ..............................  

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

Mendonça e o voto contra do Vereador Manuel Borras, aprovar a Minuta de Contrato Programa de 

Desenvolvimento Desportivo, que aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os efeitos 

legais, a celebrar entre o Município de Oliveira do Bairro e a Associação Equestre da Bairrada, com 

vista à atribuição de uma comparticipação financeira no valor de 26.350,00 € (vinte e seis mil 

trezentos e cinquenta euros), com vista à organização dos concursos hípicos integrados na 5.ª Feira 
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do Cavalo da Bairrada. ......................................................................................................................  

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

PONTO 7 – OFÍCIO DA APOFORNO – ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA PÓVOA DO FORNO, A 

SOLICITAR A DISPONIBILIZAÇÃO DO “ESPAÇO INOVAÇÃO” NO DIA 15 E 16 DE SETEMBRO DE 

2012 PARA EFEITOS DE REALIZAÇÃO DE UMA PROVA DE TUNNING. ...............................................  

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 

“Espaço Inovação” à APOFORNO – Associação dos Amigos da Póvoa do Forno, nos dias 15 e 16 de 

Setembro de 2012, com vista à realização de uma “Prova de Tunning”. ...........................................  

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

PONTO 8 – FAX DA COMARCA DO BAIXO VOUGA – JUÍZOS DE OLIVEIRA DO BAIRRO, A 

SOLICITAR A DISPONIBILIZAÇÃO DO SALÃO NOBRE DA CÂMARA MUNICIPAL NO DIA 28 DE 

JUNHO DE 2012 PARA REALIZAÇÃO DE JULGAMENTO – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO 

PRESIDENTE DA CÂMARA DATADO DE 22/06/2012. ........................................................................  

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

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

Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho à Comarca do Baixo Vouga – Juízos de Oliveira do 

Bairro, no dia 28 de Junho de 2012, com vista à realização de Julgamento. ......................................  

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

 

A D I T A M E N T O 

 

PONTO 1 – PROPOSTA DE RESOLUÇÃO PARA EFEITOS DE SER REQUERIDA A DECLARAÇÃO DE 

UTILIDADE PÚBLICA DA EXPROPRIAÇÃO COM CARÁTER DE URGÊNCIA E AUTORIZAÇÃO DE 

POSSE ADMINISTRATIVA DE UMA PARCELA DE TERRENO, IDENTIFICADA COMO PARCELA 1, COM 

VISTA À EXECUÇÃO DA ROTUNDA III DA NOVA ALAMEDA DA CIDADE. ........................................  

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

assunto, o Vice - Presidente e os Vereadores Manuel Borras e Jorge Mendonça. ................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal ao abrigo do disposto na norma do art.º 10.º do Código de 

Expropriações aprovado pela Lei n.º 168/99 de 18 de setembro na sua atual redação, conjugado 

com a norma da alínea c) do n.º 7 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, que 
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estabelece o quadro das competências e o regime jurídico do funcionamento dos órgãos dos 

municípios e das freguesias, com a redação que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de 

Janeiro, deliberou por maioria, com quatro votos a favor e dois votos de abstenção dos Vereadores 

Manuel Borras e Jorge Mendonça, aprovar a resolução de requerer a Sua Excelência o senhor 

Secretário de Estado Adjunto e da Administração Local a declaração de utilidade pública da 

expropriação com carácter de urgência e autorização de posse administrativa de uma parcela de 

terreno que confronta a norte com o prédio mãe e Imoretalho S.A., a sul com estrada, a nascente 

com o prédio mãe e a poente com Rua dos Colégios, que faz parte integrante do prédio rústico 

artigo 9.362/Oliveira do Bairro, sito em S. Sebastião, com vista à execução da Rotunda III prevista 

para a Nova Alameda da Cidade de Oliveira do Bairro, cuja empreitada se encontra em execução, 

parcela de terreno aquela com a área de 529 m2 melhor identificada como Parcela 1 no Relatório 

do Perito Oficial identificado no processo como Doc. 1 e na respetiva Planta de Localização 

identificada no processo como Doc. 2, de que são proprietários Clara de Vasconcelos Roça e Acílio 

Gomes Mota pelo valor global constante do referido Relatório do Perito Oficial de 6.877,30 € 

(sendo 4.602,30 € da parcela a expropriar acrescido de 2.275,00 € da benfeitorias/muro) valor 

global aquele arredondado para 6.880,00 € (seis mil oitocentos e oitenta euros) ao abrigo das 

disposições conjugadas do art.º 10.º, da alínea a) do n.º 1 do art.º 14.º com o n.º 1 e n.º 2 do art.º 

15.º e art.º 19.º do Código de Expropriações aprovado pela Lei n.º 168/99 de 18 de setembro na 

sua atual redação. .............................................................................................................................  

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

PONTO 2 – DEDUÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL TENDENTE AO RECONHECIMENTO DA PROPRIEDADE 

DO MUNICÍPIO QUE RESULTOU DA COMPRA EFETUADA ATRAVÉS DE ESCRITURA PÚBLICA 

DATADA DE 09/01/1987, SOBRE O PRÉDIO RÚSTICO 9.362, SITO EM SÃO SEBASTIÃO, FREGUESIA 

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

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

e os Vereadores Laura Pires, Jorge Mendonça e Manuel Borras. .........................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, deduzir as ações judiciais 

necessárias tendentes ao reconhecimento da propriedade do Município que resultou da compra 

efetuada através de Escritura Pública datada de 09/01/1987 sobre o prédio rústico 9.362, sito em S. 

Sebastião, freguesia de Oliveira do Bairro e para o efeito enviar ao Dr. Pais do Amaral a competente 

procuração forense. ..........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  
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PONTO 3 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO SECRETÁRIO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA – 

ENTRADA LIVRE NA 26.ª FIACOBA E 5.ª FEIRA DO CAVALO DA BAIRRADA PARA 

COLABORADORES DA CÂMARA MUNICIPAL E LIVRE–TRÂNSITO PARA OS VEREADORES E 

MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. .........................................................................................  

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 Informação do 

Secretário do Vice-Presidente da Câmara datada de 26 de Junho de 2012, nos exatos termos 

exarados. ...........................................................................................................................................  

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

PONTO 4 – E-MAIL DA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO CARVOEIRO-VOUGA A SOLICITAR A 

INDICAÇÃO DE TRÊS ELEMENTOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL PARA INTEGRAR A ASSEMBLEIA 

INTERMUNICIPAL DA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS CARVOEIRO-VOUGA. ....................................  

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

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade indicar o Presidente da Câmara 

Municipal, que pode ser substituído pelo Vice – Presidente e os Vereadores Laura Pires e Carlos 

Ferreira, para integrar a Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios Carvoeiro-Vouga. .  

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

PONTO 5– REVISÃO DE PREÇOS APRESENTADA PELA FIRMA VITOR ALMEIDA E FILHOS, SA., 

REFERENTE À EMPREITADA “REABILITAÇÃO DA RUA DO DEPÓSITO DE ÁGUA EM BUSTOS”. ........  

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 Revisão de Preços da 

“Empreitada de Reabilitação da Rua do Depósito de Água em Bustos”, adjudicado à firma Vitor 

Almeida e Filhos SA., no valor de 2.284,39€ (dois mil duzentos e oitenta e quatro euros e trinta e 

nove cêntimos) acrescido de IVA, à taxa legal em vigor.....................................................................  

 

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

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

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria referente ao dia 27 

de Junho do ano de 2012, o qual acusa os seguintes dados e valores: ..............................................  
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DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS:  ............................................................ 2.534.439 Euros e 37 Cêntimos 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS:  .................................................. 1.004-766 Euros e 10 Cêntimos 

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES:  ....................................................... 3.539.205 Euros e 47 Cêntimos 

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

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

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

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

ARSÉLIO CANAS, residente na freguesia da Mamarrosa, como dirigente associativo pretende saber 

para quando a atribuição dos subsídios anuais às associações e pretende saber se um dos terrenos 

para aquisição do Pólo Escolar da Mamarrosa ainda não foi adquirido e se é por isso que o Pólo 

Escolar não avança, para quando a conclusão da Rua das Obras Sociais, para quando o início das 

obras do Largo do Instituo de Educação e Cidadania e na EN 335 há uma viatura estacionada há 

mais de três anos e pretende saber qual o procedimento para a sua retirada. ...................................  

ÓSCAR DAMAIA, comerciante da cidade, pretende saber se a sessão que vai acontecer hoje já 

estava marcada há muito tempo e porquê a sua realização às 17 horas. ...........................................  

O PRESIDENTE DA CÂMARA referiu que percebe a preocupação relativamente à atribuição de 

subsídios, que a Câmara Municipal tem cumprido com tudo o que tem delineado para as 

associações e que a breve trecho os subsídios irão ser atribuídos. Apesar dos cortes orçamentais, o 

executivo não tem cortado os subsídios das associações. As obras do Pólo Escolar da Mamarrosa 

ainda não avançaram porque falta assinar o Contrato, remeter o processo para visto do Tribunal de 

Contas, sendo que simultaneamente a operação de análise de execução pelo Mais Centro ainda se 

encontra a decorrer. A Rua das Obras Sociais vai retomar em breve e vai ser concluída. A 

empreitada do Largo do Instituto de Educação e Cidadania irá avançar em tempo oportuno. 

Quanto à viatura estacionada na EN 335, deve fazer a comunicação à Câmara Municipal que fará 

avançar o processo junto das entidades competentes. .......................................................................  

Quanto à sessão de hoje está marcada há algum tempo e é às 17 horas porque o Executivo 

entendeu que era a hora adequada. ..................................................................................................  

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

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

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

dezasseis horas e trinta 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, Paulo Jorge Figueiredo Martins, 

Secretário do Vice-Presidente da Câmara, 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 

 

 

 

_____________________ 

JORGE FERREIRA PATO 

 

 

 

_________________________ 
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MANUEL FERREIRA BORRAS 

 

 

 

________________________________ 

PAULO JORGE FIGUEIREDO MARTINS 

 

 

 


