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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PRIVADA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO, REALIZADA NO DIA 12 DE JULHO 

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

 

Aos doze dias do mês de Julho 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 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. ....................................................................  

Não esteve presente a Vereadora Lilia Ana da Cruz Oliveira Martins Águas, tendo a mesma 

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

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

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 unanimidade, 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, o Vice-Presidente da 

Câmara e os Vereadores Carlos Ferreira, Jorge Mendonça e Henrique Tomás. ..................................  

O Vereador Henrique Tomás informou ter ouvido uma gravação relativa a um debate ocorrido no 

Hotel Paraíso relativamente à obra da Alameda da Cidade, sendo que, apesar de a obra se 

encontrar em andamento e terem sido realizados alguns ajustamentos, existe algum mal-estar por 

parte da população e comerciantes atingidos. ..................................................................................  

Mais disse que estando a obra a decorrer, sendo uma obra de todos e para todos, importará que a 

Câmara Municipal dialogue com as pessoas que mais diretamente são atingidas pela realização 

daquela obra, devendo haver um empenhamento pessoal por parte do Presidente da Câmara. .......  

Em relação à Rua das Azenhas e tendo tido a oportunidade de falar com o Presidente da Junta, 

referiu ser um mau exemplo de degradação, sendo que as ervas já têm bastante altura, se bem que 

reconhece que essa limpeza é competência da Junta de Freguesia, contudo, urge solucionar a 

situação nomeadamente o que respeita à implementação da rede de saneamento. .........................  

O Vereador Jorge Mendonça manifestou o seu pesar pelo falecimento da Sónia Silva, registando 

também o seu agrado pelo facto de a informação ter sido veiculada por e-mail. ..............................  

No que respeita à questão da Alameda e do debate que ocorreu no Hotel Paraíso, sendo com 

agrado que registou que a mesma não tivesse tido um cariz político, mas antes, a necessidade de 

terminar a obra o mais rapidamente possível. ...................................................................................  

Salientou o facto de haver duas páginas no Jornal da Bairrada, na sua edição de hoje, com 

informações relativas àquela obra, tendo a sensação que não é aquele tipo de informação que as 

pessoas pretendem, uma vez que não salienta os aspetos em pormenor que mais relevante são e 

mais preocupam a população. ..........................................................................................................  

Referiu ter sido informado que uma viatura do Município e um colaborador do Município têm sido 

vistos em hora do expediente na Praia da Barra. ...............................................................................  

Assinalou o facto de ter sido colocada uma caixa multibanco na FIACOBA. ......................................  

Questionou se a adesão da população à FIACOBA tem sido nos mesmos moldes do ano anterior. ...  

Registou com agrado a atuação dos alunos e professores da Escola de Artes da Bairrada na 

FIACOBA, lamentando a fraca adesão da população para além dos pais e outros familiares e 

amigos dos intervenientes, muito provavelmente decorrente da fraca publicitação do mesmo. ........  

Relembrou já ter mencionado anteriormente a necessidade de haver um auditório na Escola de 

Artes da Bairrada, evidenciada com os ensaios para a atuação na FIACOBA. ....................................  
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Em relação à requalificação do Largo junto à Escola de Artes da Bairrada poderia já ter sido levado 

a efeito, considerado este, como sendo um prémio para a Escola. ....................................................  

O Presidente da Câmara referiu que a Câmara Municipal e todos os seus elementos têm toda a 

disponibilidade para falar com os munícipes e comerciantes afetados pela obra da Alameda e tal 

sucede diariamente. ..........................................................................................................................  

No que respeita à Rua das Azenhas, informou que a Câmara tem feito esforços junto da AdRA para 

que a obra avance. ...........................................................................................................................  

Em relação à questão do voto de pesar esclareceu que o mesmo está implícito no ponto que mais 

adiante será discutido. ......................................................................................................................  

Sobre o debate promovido pelo Jornal da Bairrada, disse que o formato que lhe foi comunicado era 

diferente daquele que foi adotado, lamentando algumas das considerações que leu no Jornal da 

Bairrada. ...........................................................................................................................................  

Relativamente à informação transmitida na edição desta quinta-feira do Jornal da Bairrada, referiu 

que a mesma representa o que foi efetivamente realizado pela Câmara Municipal no que à 

Alameda da Cidade diz respeito, contudo se subsistirem dúvidas, poderão sempre vir aos serviços 

técnicos ou executivo para esclarecerem essas mesmas dúvidas........................................................  

Em relação à viatura na Praia da Barra, referiu desconhecer tal situação, tendo informado que irá 

averiguar o que se passa. ..................................................................................................................  

Em relação à caixa multibanco, esclareceu que tem sido recorrente durante a realização da 

FIACOBA a existência de tal equipamento, podendo não ser muito fácil a sua manutenção durante 

todo o ano tendo em atenção as questões de segurança. .................................................................  

No que diz respeito à afluência de público à FIACOBA, esclareceu que o passado sábado foi o dia 

em que se registou a participação de mais público de sempre, sendo que, no seu conjunto e até ao 

momento, comparativamente com as três últimas edições, é a edição que tem registado mais 

afluência. ..........................................................................................................................................  

Em relação à atuação da Escola de Artes da Bairrada, referiu que já algum tempo que se vem 

registando a qualidade do ensino naquela Escola, atestada pelas suas diversas atuações, 

relembrando o investimento que tem sido feito ao longo dos anos na melhoria das suas 

infraestruturas, estando certo que o auditório de Oiã e a futura Casa da Cultura de Oliveira do 

Bairro poderão ser devidamente aproveitados pelas Associações do Concelho, como é o caso da 

Escola de Artes da Bairrada. ..............................................................................................................  

Relembrou que a requalificação do Largo junto à Escola de Artes da Bairrada se encontra incluída 
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na empreitada e será muito em breve levada por diante. ..................................................................  

O Vice-Presidente da Câmara esclareceu que da população presente no debate, à exceção de um 

único munícipe, mais nenhum outro solicitou esclarecimentos junto da Câmara Municipal, sabendo 

que haverá informações que estão a ser passadas relativamente à obra que não correspondem à 

verdade. ............................................................................................................................................  

Reiterou o facto de haver mais serviços prestados pela Escola de Artes da Bairrada diariamente 

durante a realização da FIACOBA. ....................................................................................................  

O Vereador Carlos Ferreira registou com agrado o espetáculo da Escola de Artes da Bairrada, 

sublinhando que a Câmara Municipal tem feito um significativo investimento na divulgação do 

evento, relembrando por exemplo, a existência de flyers desdobráveis que foram distribuídos pelo 

Concelho, a publicidade existente nas edições do Jornal da Bairrada e publicitação em outdoors, 

embora estes últimos não possam conter todo o programa. .............................................................  

No que respeita ao debate relativo à obra da Alameda registou a intervenção da Sra. Rosa Soares, 

afirmando que nunca falou com essa senhora relativamente àquela obra, mas apenas, no que 

respeita a um processo de licenciamento ..........................................................................................  

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

PONTO 2 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA DO VEREADOR DO PELOURO – PROJETO DE REGULAMENTO 

DE PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO. ..............................................................  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Vereador Carlos Ferreira a fim de expor o assunto, 

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

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

1.º - Aprovar o projeto de Regulamento de Publicidade do Município de Oliveira do Bairro, ao 

abrigo das disposições combinadas previstas, respetivamente, no art.º 241º da Constituição da 

República Portuguesa, no n.º 2 do art.º 1º da Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto e ulteriores alterações, 

nas alíneas a), do n.º 2 do art.º 53º e na alínea a) do n° 6 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de 

Setembro, na redação dada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, nos exatos termos exarados na 

Informação/Proposta do Vereador do Pelouro; ..................................................................................  

2.º - Alcançado tal desiderato, deverá o dito Projeto de Regulamento ser submetido a um período 

de discussão pública, durante o prazo de 30 dias úteis, garantindo-se a sua adequada divulgação 

através de edital, no site oficial desta Autarquia e no Diário da República; ........................................  

3.º - Se após o decurso do período de discussão pública, não tiver havido dedução de sugestões 

por parte dos interessados, considerar-se-á o documento definitivamente aprovado; .......................  
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4.º - Registando-se sugestões por parte dos interessados, devem as mesmas ser postas à 

consideração e análise da câmara municipal com vista ao seu eventual acolhimento; .......................  

5.º - Seguidamente deverá a proposta de projeto de regulamento ser agendada para uma próxima 

sessão da Assembleia Municipal, para ulterior sancionamento pelo aludido órgão deliberativo da 

Autarquia no cumprimento do art.11º da Lei n.º 97/88. ...................................................................  

6.º - Em caso de aprovação, dever-se-á promover a sua publicação nos termos legais. .....................  

7.º - As disposições que pressuponham a existência do «Balcão do Empreendedor» apenas entrarão 

em vigor na data da sua entrada em funcionamento. .......................................................................  

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

PONTO 3 – APROVAÇÃO DE MINUTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O 

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO E A NORFIN – SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE 

INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS, S.A., O INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, 

I.P. (IHRU) E O INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA, SOCIAL, I.P. (IGFSS), COM 

VISTA À CANDIDATURA, SELEÇÃO DE INTERESSADOS E CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE 

ARRENDAMENTO DOS IMÓVEIS DESTINADOS A HABITAÇÃO NO CONCELHO DE OLIVEIRA DO 

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

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos a Vereadora Laura Pires a fim de introduzir o assunto 

e os Vereadores Jorge Mendonça e Henrique Tomás. .........................................................................  

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

Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Município de Oliveira do Bairro e a NORFIN – 

Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliários, S.A., o Instituto da Habitação e da 

Reabilitação Urbana, I.P. (IHRU) e o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I.P. (IGFSS), 

o qual se dá aqui por reproduzido para todos os efeitos legais. .........................................................  

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

PONTO 4 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE AÇÃO SOCIAL – REGULAMENTO 

MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO – APROVAÇÃO DE REGULAMENTO E ALTERAÇÃO 

EXCECIONAL DA DATA DE ENTREGA DE CANDIDATURAS. ...............................................................  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos a Vereadora Laura Pires a fim de introduzir o assunto 

e os Vereadores Jorge Mendonça e Henrique Tomás. .........................................................................  

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

Mendonça, o seguinte: .....................................................................................................................  

1.º – Aprovar definitivamente o Regulamento Municipal de Apoio ao Arrendamento, 
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consubstanciado no Projeto oportunamente colocado à discussão pública, com introdução de uma 

norma transitória que preveja que no ano de 2012, as candidaturas possam ser entregues no prazo 

de um mês a contar da data de entrada em vigor do Regulamento, ao abrigo do disposto na alínea 

a) do n.º 7 do art.º 64.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; ....................................................................................................  

2.º – Promover a sua publicação nos termos legais. ...........................................................................  

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

PONTO 5 – INFORMAÇÃO TÉCNICA PRESTADA PELA UNIDADE DE 2.º GRAU DE OBRAS 

MUNICIPAIS - REQUALIFICAÇÃO DA RUA DAS OBRAS SOCIAIS NA MAMARROSA - CEDÊNCIAS - 

5.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, o seguinte: ...................................  

1.º - Aprovar o Mapa de Cedências – 5.ª Fase, da empreitada de “Requalificação da Rua das Obras 

Sociais na Mamarrosa”, bem como as respetivas contrapartidas; .......................................................  

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

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

PONTO 6 – PROPOSTA APRESENTADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA – AQUISIÇÃO DO PRÉDIO 

URBANO ARTIGO 2.255, SITO NA FREGUESIA DE BUSTOS PARA ABERTURA DE 

ARRUAMENTO/ALEIA DE ACESSO PEDONAL DE LIGAÇÃO ENTRE A RUA 18 DE FEVEREIRO E O 

PARQUE INFANTIL JUNTO À SEDE DA FREGUESIA, PELO PREÇO DE 20.000,00 €. .............................  

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 e autorizar a compra do 

prédio urbano artigo 2.255, Bustos, a Lília Oliveira Martins, pelo preço de 20.000,00 € (vinte mil 

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

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

PONTO 7 – FAX DA FIRMA COOPLECNORTE – AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE BENS E 

SERVIÇOS, A SOLICITAR A DISPONIBILIZAÇÃO DO “ESPAÇO INOVAÇÃO” DE 15 A 19 DE 

OUTUBRO DE 2012 PARA EFEITOS DE REALIZAÇÃO DE “FEIRA ALIMENTAR E.LECLERC 2012”. ......  

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

assunto, o Presidente da Câmara e o Vereador Jorge Mendonça. .......................................................  
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a cedência do “Espaço 

Inovação” à Firma Cooplecnorte - Aquisição e Fornecimento de Bens e Serviços, CRL, de 15 a 19 de 

Outubro, com vista à realização de “Feira Alimentar E.Leclerc 2012”, mediante o pagamento da 

quantia de 1.250.00 € (mil duzentos e cinquenta euros) + IVA. .........................................................  

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

PONTO 8 – DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA – VOTO DE PESAR E DETERMINAÇÃO DE 

DIA DE LUTO MUNICIPAL COM COLOCAÇÃO A MEIA HASTE DA BANDEIRA DO MUNICÍPIO PELO 

FALECIMENTO DE SÓNIA MARIA DE JESUS SILVA, MEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL – 

RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DATADO DE 05/07/2012. ..................................................................  

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 o despacho do Presidente 

da Câmara datado de 5 de Julho de 2012. ........................................................................................  

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

 

A D I T A M E N T O 

 

PONTO 1 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE 2.º GRAU DE OBRAS MUNICIPAIS – 

NOVA ALAMEDA DA CIDADE – ÁREA DE LAZER IV – APROVAÇÃO DE TRABALHOS A MAIS A 

PREÇOS ACORDADOS NO MONTANTE DE 8.950,20 € E 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, o seguinte: ...................................  

1.º - Aprovar os Trabalhos a Mais a Preços Acordados, apresentados pela firma Vítor Almeida & 

Filhos, S.A., no montante de 8.950,20 € (oito mil novecentos e cinquenta euros e vinte cêntimos) 

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

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

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

PONTO 2 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE 2.º GRAU FINANCEIRA E PATRIMONIAL – 

CANDIDATURA AO FINICIA POR PARTE DA EMPRESA LINKUS – UNIPESSOAL, LDA. .........................  

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

assunto. ..............................................................................................................................................  
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade dar parecer favorável à 

Candidatura da Firma Linkus, Unipessoal, Lda. ao Programa FINICIA, dado que a mesma reúne 

todos os requisitos. ............................................................................................................................  

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

PONTO 3 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA – CEDÊNCIA DE 

PARCELA DE TERRENO NA RUA DR. ARLINDO VICENTE, 3, FREGUESIA DO TROVISCAL. ...................  

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 aceitar a cedência a favor do 

Município de Oliveira do Bairro da parcela de terreno com 34,00 m2, mediante a execução das 

contrapartidas acordadas e identificadas do ponto 6 e 7 da Informação prestada pelo Vice-

Presidente da Câmara, datada de 10 de Julho de 2012, devendo ser assinado o competente 

contrato de cedência com os proprietários Carlos Jorge Martins Pinhal e mulher Francine Mêdola 

Pinhal. ................................................................................................................................................  

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

PONTO 4 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE ATENDIMENTO E MODERNIZAÇÃO 

ADMINISTRATIVA - 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 2306, 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 2.306 da Freguesia de Troviscal, pertencente a Paula 

Alexandra Pimentel Almeida Oliveira, bem como prescindir do prazo previsto no mesmo articulado 

legal. .................................................................................................................................................  

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

PONTO 5 – REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TERRITORIAL AUTÁRQUICA – INFORMAÇÃO À 

POPULAÇÃO. .....................................................................................................................................  

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

e os Vereadores Jorge Mendonça e Henrique Tomás. .........................................................................  
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, remeter uma nota informativa 

referente à Reorganização Administrativa Territorial Autárquica a toda a população do Concelho, 

pela via mais expedita. .......................................................................................................................  

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

PONTO 6 - REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TERRITORIAL AUTÁRQUICA – REALIZAÇÃO DE 

SONDAGEM/ESTUDO DE OPINIÃO. ....................................................................................................  

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

e os Vereadores Laura Pires, Carlos Ferreira, Jorge Mendonça e Henrique Tomás. ..............................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, realizar uma sondagem/estudo de 

opinião relativamente à Reorganização Administrativa Territorial Autárquica, designadamente 

colocando a seguinte questão: “De acordo com a Lei n.º 22/2012, de 30 de Maio, o Município de 

Oliveira do Bairro terá de agregar, no mínimo, 2 freguesias. Entende que esta agregação deve ser 

decidida pela Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro ou pela Assembleia da República?”...........  

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

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

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria referente ao dia 11 

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

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS:  ............................................................ 2.144.928 Euros e 00 Cêntimos 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS:  ................................................... 1.004.767 Euros e 22 Cêntimos 

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES:  ....................................................... 3.149.695 Euros e 22 Cêntimos 

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

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

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 

dezassete 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, José Miguel Cardoso Duarte, 

Coordenador Técnico, que a redigi. ...................................................................................................  

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



 

 
 
 

   

         10|10 

 

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

 

______________________________________ 

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 

 

 

 

_________________________ 

HENRIQUE SANTIAGO TOMÁS 

 

 

 

_____________________________ 

JOSÉ MIGUEL CARDOSO DUARTE 

 


