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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PRIVADA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO, REALIZADA NO DIA 11 DE 

OUTUBRO DE 2012.  .....................................  

 

Aos onze dias do mês de outubro 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, Carlos Manuel Ferreira Ferreira, Jorge Diogo Cardoso Mendonça e Lília Ana da Cruz 

Oliveira Martins Águas, 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 estiveram presentes os Vereadores Laura Sofia Aires Ferreira Pires e Henrique Santiago Tomás, 

tendo os mesmos comunicado a respetiva ausência em 8 e 9 de outubro de 2012 e 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. As faltas foram consideradas justificadas. ...............................................  

Nos termos e ao abrigo do disposto no art.º 78 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, compareceram Amílcar António 

Eusébio Mota e Manuel Ferreira Borras, na sequência e em substituição de Laura Sofia Aires Ferreira 

Pires e Henrique Santiago Tomás, respetivamente, que se encontram ausentes, de acordo com as 

suas comunicações de 8 e 9 de outubro de 2012. ..............................................................................  

Tendo sido verificada a sua identidade e legitimidade, passou o mesmo a participar na presente 

reunião. ..............................................................................................................................................  

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

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

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

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

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 Carlos 

Ferreira, Jorge Mendonça e Manuel Borras. ......................................................................................  

O Vereador Manuel Borras, reportou-se às nove fontes do Concelho que são acompanhadas 

periodicamente através de análises, sendo que duas delas possuem água potável e as restantes não 

potáveis. Relembrou que o Concelho possui cerca de uma centena de fontes e apesar de 

compreender que nem todas possam ser acompanhadas, deveria pelo menos, cada um dos lugares, 

dispor de uma fonte com água potável. ............................................................................................  

Acrescentou que o facto de sete das nove fontes possuírem água imprópria, dá uma imagem 

negativa do Concelho. ......................................................................................................................  

Verificou que a Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro tem levado a efeito algumas melhorias das 

fontes, pelo que, a Câmara Municipal poderia complementar tal medida com a verificação da 

qualidade daquela água. ...................................................................................................................  

O Presidente da Câmara informou que não se deve extrapolar da situação acima referida, que o 

Concelho possui poucas fontes, relembrando ser obrigação da Autarquia acompanhar a qualidade 

da água das fontes e divulgar os seus resultados. .............................................................................  

Relembrou que muitas das vezes se desconhece a verdadeira origem das nascentes, sendo certo 

que em alguns locais, as medidas de proteção implicariam a aquisição dos respetivos terrenos. .......  

Mais disse ser obrigação das Juntas de Freguesia requalificar as Fontes das suas Freguesias, sendo 

que, não é somente Oliveira do Bairro que o faz, mas também as restantes. ....................................  

O Vereador Carlos Ferreira relembrou que a propriedade das Fontes é das Juntas de Freguesia e as 

respetivas nascentes, na sua maioria, encontram-se em propriedade privada. No que respeita ao 

controlo biológico, tal compete à ARS e a Câmara Municipal pouco ou nada pode fazer. ................  

Mais disse que a Câmara Municipal irá continuar estar atenta. .........................................................  



 

 
 
 

   

         3|11 

 

O Vereador Manuel Borras disse que não põe em causa o sistema de recolha de amostragem, 

referindo ainda que o custo não será muito grande se se alargar a mais fontes a verificação da 

águas. ...............................................................................................................................................  

O Presidente da Câmara referiu que nenhum dos Presidentes de Junta manifestou a pretensão de 

ver alargada as análises a mais fontes do Concelho, contudo, irá analisar essa mesma situação. ......  

O Vereador Carlos Ferreira informou que todas as fontes são analisadas, contudo, quando as 

análises são sistematicamente negativas, reduz-se a periodicidade das análises e é colocada uma 

placa a dar essa mesma informação à população e posteriormente são realizadas novas análises. ....  

O Vereador Jorge Mendonça, congratulou-se pela deliberação tomada pela Assembleia Municipal e 

na sequência do parecer emitido pela Câmara Municipal, realçando a intervenção o Presidente da 

Assembleia Municipal e que esteve subjacente a tal decisão, nomeadamente quando afirmou que 

os órgãos autárquicos foram junto do povo e ouviram o povo e perceberam o que o povo disse. ....  

Apesar de esta não ser a sua decisão pessoal, foi esta a decisão que resultou das deliberações dos 

órgãos competentes. ........................................................................................................................  

Questionou se as declarações de voto, quando ficam apensas às atas, não integram as respetivas 

deliberações. .....................................................................................................................................  

Fez referência ao início das obras junto à ESOB apesar do ano letivo já se ter iniciado, referindo que 

tal facto torna aquelas obras mais complicadas. ...............................................................................  

Disse também que quando foi decidido o arranjo de algumas vias, a zona industrial de Oiã também 

poderia ser contemplada, dado que, o estado da mesma irá certamente piorar ainda mais com o 

Inverno que se avizinha. ....................................................................................................................  

Questionou se se está a equacionar a prorrogação de prazo para conclusão das obras da “Nova 

Alameda da Cidade”, dado haver troços que serão bastante difíceis de intervencionar. ...................  

Procurou saber, até ao momento, qual o custo daquela obra, considerando todas as situações que 

ocorreram desde a respetiva adjudicação inicial. ...............................................................................  

O Presidente da Câmara referiu que relativamente à deliberação da Assembleia Municipal todos se 

reveem. .............................................................................................................................................  

Conforme já mencionou anteriormente, as Declarações de Voto não integram as deliberações, 

ficando somente apensas à Ata. .......................................................................................................  

Informou que no que respeita ao acesso à ESOB, não se procedeu somente à colocação de 

alcatrão, mas igualmente, à colocação de águas pluviais e outras infraestruturas, sendo que o valor 

da obra ronda os cem mil euros, sendo, por isso, a exigência e o rigor diferentes. ............................  
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Informou que a zona poente da Zona Industrial de Oiã está contemplada com a beneficiação de 

arruamentos que se encontra já a ser realizada no terreno. ..............................................................  

Registou com agrado o reconhecimento da dificuldade de intervencionar alguns dos troços da Nova 

Alameda da Cidade. Relativamente ao prazo, mantém o que disse até hoje, tanto mais que os 

trabalhos de embelezamento, calçada ou pista ciclável são colocados uma forma muito célere. .......  

Relembrou que além da obra da Nova Alameda, foram igualmente efetuadas diversas cedências e 

permutas que obrigaram a outro tipo de intervenções que deram origem a novas empreitadas, e 

apesar de andarem a par umas das outras, são independentes. ........................................................  

O Vereador Jorge Mendonça referiu que tendo o Presidente da Câmara mencionado que pela 

primeira vez um Vereador da oposição havia manifestado que reconhecia a dificuldade daquela 

obra, referiu que certamente o Presidente da Câmara desconhece a posição dos Vereadores da 

Oposição. ..........................................................................................................................................  

O Presidente da Câmara reiterou que pela primeira vez houve aquele tipo de reconhecimento. .......  

Acrescentou que nunca se consegue agradar a todos, estando convicto que a obra irá ter grande 

funcionalidade. .................................................................................................................................  

O Vereador Manuel Borras recordou que a primeira vez que interveio sobre a Alameda, referiu que 

a obra era de grande envergadura e que merecia um planeamento adequado, tendo na altura o 

Presidente da Câmara ficado agradado pelo reconhecimento de que a obra era de grande 

envergadura......................................................................................................................................  

O Presidente da Câmara reiterou que nunca antes assistiu por parte dos Vereadores da Oposição ao 

reconhecimento de que, dada a dimensão da obra, a mesma seria de um grau de dificuldade 

acrescida de execução.......................................................................................................................  

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

PONTO 2 – PROPOSTA APRESENTADA PELO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA – NOVA ALAMEDA 

DA CIDADE – COMPRA DE 55 M2 DE TERRENO DO PRÉDIO URBANO ARTIGO 1250/OLIVEIRA DO 

BAIRRO, PARA PASSEIO, PELO PREÇO DE 2.750,00 €, AOS HERDEIROS DE SERAFIM BATISTA DE 

OLIVEIRA. ...........................................................................................................................................  

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

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

1.º - Aprovar e autorizar o pagamento de 2.750,00 € (dois mil setecentos e cinquenta euros) pela 

compra dos 55 m2 de terreno que irão integrar o domínio público municipal, aos proprietários 
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identificados no ponto 1 da Proposta apresentada pelo Vice-Presidente da Câmara, datada de 4 de 

outubro de 2012 e que aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os efeitos, celebrando 

para o efeito, contrato promessa de compra e venda com a D. Adelaide Correia Santos, cabeça de 

casal da herança, que permitirá ao município entrar na posse da parcela e dar início às obras..........  

2.º - Aprovar e autorizar a execução das contrapartidas provenientes da negociação levada a efeito 

com os proprietários e identificados no ponto 4 da Proposta apresentada pelo Vice-Presidente da 

Câmara, mencionada no ponto anterior. ..........................................................................................  

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

PONTO 3 – INFORMAÇÃO N.º 35.12, PRESTADA PELA UNIDADE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

GEOGRÁFICA – ALTERAÇÃO DE TOPÓNIMO NA FREGUESIA DE OIÃ. ...............................................  

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 alteração do topónimo 

hoje designado por Rua do Marmeleirinho, que abrange os lugares de Rêgo e Perrães, para os 

seguintes topónimos: Rua do Marmeleirinho do Rêgo para o lugar do Rêgo e Rua do 

Marmeleirinho de Perrães para o lugar de Perrães. ............................................................................  

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

PONTO 4 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE OBRAS MUNICIPAIS – 

“REQUALIFICAÇÃO DA EN 235 – NOVA ALAMEDA DA CIDADE – CEDÊNCIAS 21ª 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 – 

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

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

PONTO 5 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 50/2012 PRESTADA PELA UNIDADE DE AÇÃO SOCIAL – 

CANDIDATURA AO PROGRAMA ESCOLHAS – PROPOSTA DE PARCERIA – RATIFICAÇÃO DO 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DATADO DE 04/10/2012. ................................................  

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 04 de outubro de 2012. ..................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  
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PONTO 6 – PROCESSO DE OBRAS N.º 1985G/07 DE CARLOS ALBERTO CORREIA DOS REIS E 

SANTOS – OBRA SITA NA RUA SR.ª DA ALUMIEIRA, LAVANDEIRA, FREGUESIA DE OLIVEIRA DO 

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

O Vereador Carlos Ferreira interveio a fim de solicitar a retirada do presente ponto da Ordem de 

Trabalhos. ..........................................................................................................................................  

O presente Ponto foi retirado da Ordem de Trabalhos. ......................................................................  

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

PONTO 7 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE OBRAS PARTICULARES – PROCESSO DE 

OBRAS N.º 19/10 DE JORGE MANUEL DE ALMEIDA RODRIGUES - PEDIDO DE FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE PASSEIO E MURO CONFINANTE COM A RUA DAS CAPELINHAS, 

FREGUESIA DA PALHAÇA. ................................................................................................................  

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

assunto, o Presidente da Câmara e os Vereadores Jorge Mendonça e Manuel Borras. .......................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar o fornecimento dos 

materiais constantes da Informação do Vereador do Pelouro, datada de 8 de outubro de 2012, a 

Jorge Manuel de Almeida Rodrigues, referente a obra localizada na Rua das Capelinhas, Freguesia 

de Palhaça, cuja estimativa de custos é de 1.400,00 € (mil e quatrocentos euros) com IVA incluído. .  

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

PONTO 8 - OFÍCIO DA JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVEIRA DO BAIRRO, A SOLICITAR A CEDÊNCIA 

DO AUDITÓRIO DO “ESPAÇO INOVAÇÃO” NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2012, PARA EFEITOS DE 

REALIZAÇÃO DE CERIMÓNIA DA ABERTURA SOLENE DAS AULAS DA UNISOB .................................  

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 

Auditório do “Espaço Inovação” à Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro, no dia 16 de outubro 

de 2012, para efeitos de realização da cerimónia da Abertura Solene das Aulas da UNISOB. .............  

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

PONTO 9 - E-MAIL DA ACIB-ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DA BAIRRADA, A 

SOLICITAR A CEDÊNCIA DO AUDITÓRIO DO “ESPAÇO INOVAÇÃO” NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 

2012, PARA EFEITOS DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOBRE O PROGRAMA “REVITALIZAR” – 

RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA DATADO DE 04/10/2012. ..........   
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Por se declarar impedida, a Vereadora Lília Águas, nos termos e ao abrigo do n.º 4 do art.º 24.º do 

Código do Procedimento Administrativo, não participou na votação do presente assunto da Ordem 

de Trabalhos, declaração de impedimento aquela que foi aceite pelo Presidente da Câmara. ............  

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 Vice-

Presidente da Câmara datado de 4 de outubro de 2012. ...................................................................  

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

 

A D I T A M E N T O 

 

PONTO 1 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE OBRAS MUNICIPAIS – CONSTRUÇÃO DA 

FEIRA DA PALHAÇA – 2.ª FASE – PRORROGAÇÃO DO PRAZO FIXADO PARA APRESENTAÇÃO DAS 

PROPOSTAS. ......................................................................................................................................  

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 a prorrogação do prazo para apresentação de propostas por período equivalente ao 

do atraso verificado, nos termos do n.º 1 e n.º 4 do artigo 64.º do CCP; ..........................................  

2.º - Notificar todos os concorrentes que tenham adquirido o processo de concurso, da sobredita 

prorrogação. .....................................................................................................................................  

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

PONTO 2 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA – PARECER PRÉVIO 

COM VISTA À CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE TAREFA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NO 

ÂMBITO DO IMI. ................................................................................................................................  

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

assunto, o Vice-Presidente da Câmara e os Vereadores Jorge Mendonça e Lília Águas. ......................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade emitir parecer favorável, à 

celebração de contrato de aquisição de serviços na modalidade de tarefa, nos termos propostos na 

Informação do Vice-Presidente da Câmara datada de 10 de outubro de 2012, que aqui se dá por 

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

 ..........................................................................................................................................................  
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PONTO 3 – 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 

128, FREGUESIA DA MAMARROSA. ..................................................................................................  

Por se declarar impedido, o Vereador Amílcar Mota, nos termos e ao abrigo do n.º 4 do art.º 24.º 

do Código do Procedimento Administrativo, não participou na votação do presente assunto da 

Ordem de Trabalhos, declaração de impedimento aquela que foi aceite pelo Presidente da Câmara.  

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 128 da Freguesia da Mamarrosa, pertencente a Cacilda 

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

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

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

PEDIDO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS EXTERIORES DA SEDE 

SOCIAL DA DECÉRTIMA – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA GIESTA. ................................  

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, autorizar o fornecimento dos 

materiais, constantes da Informação do Secretário do Vice-Presidente da Câmara, datada de 11 de 

outubro de 2012, à DeCértima – Associação de Desenvolvimento da Giesta, referente às obras 

exteriores da sede social, cuja estimativa de custos é de 1.000,00 € (mil euros) + IVA. ......................  

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

PONTO 5 – PROPOSTA APRESENTADA PELO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA – NOVA ALAMEDA 

DA CIDADE – COMPRA DE 71M2 DE TERRENO DO PRÉDIO URBANO ARTIGO 3.843/OLIVEIRA DO 

BAIRRO, PARA ALARGAMENTO DE VIA E PASSEIO, PELO PREÇO DE 1.065,00 €, AOS HERDEIROS 

DE MARIA DIOGUINA MARTINS DE OLIVEIRA. ...................................................................................  

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, o seguinte: ..................................  
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1.º - Aprovar e autorizar o pagamento de 1.065,00 € (mil e sessenta e cinco euros) pela compra 

dos 71m2 de terreno que irão integrar o domínio público municipal, às proprietárias, Maria Teresa 

de Oliveira Gomes da Cunha Basto e Maria Emília de Oliveira Gomes da Cunha. .............................  

2.º - Aprovar e autorizar a execução das contrapartidas provenientes da negociação levada a efeito 

com os proprietários e identificados no ponto 4 da Proposta apresentada pelo Vice-Presidente da 

Câmara, datada de 11 de outubro de 2012. .....................................................................................  

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

PONTO 6 – PROPOSTA APRESENTADA PELO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA – NOVA ALAMEDA 

DA CIDADE – COMPRA DE 70M2 DE TERRENO DOS PRÉDIOS RÚSTICOS ARTIGO 9.386 E 

9.387/OLIVEIRA DO BAIRRO, PARA PASSEIO, ESTACIONAMENTO E ESPAÇO VERDE, PELO PREÇO 

DE 1.050,00 €, ACRESCIDO DO MONTANTE DE 150,00 € DE INDEMNIZAÇÃO, A MÁRIO DA ROSA 

ALVES E SEUS FILHOS. .......................................................................................................................  

Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Vice-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 (parcialmente) a deliberação do executivo municipal de 8 de Junho de 2006, mais 

concretamente no que diz respeito a estes proprietários; ...................................................................  

2.º - Aprovar e autorizar o pagamento de 1.050,00 € (mil e cinquenta euros) pela compra dos 

70m2 de terreno que irão integrar o domínio público municipal, aos proprietários identificados no 

ponto 2 da Proposta apresentada pelo Vice-Presidente da Câmara, datada de 11 de outubro de 

2012 e que aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os efeitos, bem como o 

pagamento da indemnização no valor de 150,00 € (cento e cinquenta euros), totalizando a 

importância de 1.200,00 € (mil e duzentos euros), celebrando para o efeito, se assim for necessário 

contrato promessa de compra e venda com os herdeiros de Mariana Martins da Fonte que 

permitirá ao município entrar na posse da parcela e dar início às obras. ...........................................  

3.º - Aprovar e autorizar a execução das contrapartidas provenientes da negociação levada a efeito 

com os proprietários e identificados na Proposta apresentada pelo Vice-Presidente da Câmara, 

mencionada no ponto anterior. ........................................................................................................  

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

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

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria referente ao dia 10 

de outubro do ano de 2012, o qual acusa os seguintes dados e valores: ...........................................  
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DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS:  ............................................................ 2.232.153 Euros e 76 Cêntimos 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS:  ................................................... 1.014.007 Euros e 93 Cêntimos 

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES:  ....................................................... 3.246.161 Euros e 69 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 

dezasseis horas e quarenta 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 

 

 

 

________________________________ 

AMÍLCAR ANTÓNIO EUSÉBIO MOTA 

 

 

 

________________________________ 

CARLOS MANUEL FERREIRA FERREIRA 
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_________________________________ 

JORGE DIOGO CARDOSO MENDONÇA 

 

 

 

_________________________________________ 

LÍLIA ANA DA CRUZ OLIVEIRA MARTINS ÁGUAS 

 

 

 

_________________________ 

MANUEL FERREIRA BORRAS 

 

 

 

_____________________________ 

JOSÉ MIGUEL CARDOSO DUARTE 

 

 

 


