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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PRIVADA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO 

BAIRRO, REALIZADA NO DIA 13 DE 

DEZEMBRO DE 2012.  ...................................  

 

Aos treze dias do mês de dezembro 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, Jorge Diogo Cardoso Mendonça, Lília Ana da Cruz 

Oliveira Martins Águas e Henrique Santiago Tomás, a reunião ordinária privada da Câmara 

Municipal de Oliveira do Bairro, ao abrigo do disposto no art.º 62.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

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

deliberação do Executivo Municipal datada de 27 de Outubro de 2009. .............................................  

Não esteve presente o Vereador Carlos Manuel Ferreira Ferreira, tendo o mesmo comunicado a 

respetiva ausência em 29 de novembro 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. A falta foi considerada justificada. .........................................................................................  

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, compareceu Amílcar António 

Eusébio Mota, na sequência e em substituição de Carlos Manuel Ferreira Ferreira, que se encontra 

ausente, de acordo com a sua comunicação de 29 de novembro 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. .........................................................................................................................................  

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

ADITAMENTO DE PONTOS EXTRA À ORDEM DO DIA DA REUNIÃO ...................................................  
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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 Laura Pires, 

Amílcar Mota, Jorge Mendonça e Henrique Tomás. ..........................................................................  

O Vereador Henrique Tomás relembrou a questão relacionada com as habitações em ruínas, 

nomeadamente a que se encontra em Oiã, junto ao estabelecimento “A Comercial” que pode vir a 

colocar em perigo quem por ali passa. ...............................................................................................  

Em relação à Reorganização Administrativa referiu que todo o executivo está sensibilizado e 

envolvido no processo, tendo conhecimento que estão a ser feitas diligências com vista a 

sensibilizar a Assembleia da República e o Governo, para que Oliveira do Bairro mantenha as seis 

Freguesias. Alertou para o facto de que este processo será um ensaio para a agregação dos 

Municípios e que já se iniciou com a eliminação de 670 cargos de adjuntos e secretários. .................  

Informou ter na sua posse a Carta Europeia da Autonomia Local, onde se especifica que as 

Autarquias Locais devem ser consultadas quando se pretende alterar os respetivos limites. ...............  

Manifestou a sua preocupação e disponibilidade para ser encontrada uma solução para que os 

objetivos sejam atingidos, objetivos esses que são comuns a todos os elementos do Executivo 

Municipal. ..........................................................................................................................................  

O Vereador Jorge Mendonça, reportando-se à mensagem do Boletim Municipal de 

Novembro/Dezembro, congratulou a Vereadora Laura Pires pela forma como conduziu todo o 

processo, recolhendo as sugestões apresentadas por todos os intervenientes. ...................................  

Mais disse ter tomado conhecimento da capa do Boletim Municipal, ficando admirado por estarem 

tão poucos funcionários na fotografia. ..............................................................................................  

Referiu ainda ter tido conhecimento de um e-mail que teria sido enviado aos funcionários para que 

estes marcassem as suas consultas fora do horário de expediente. ....................................................  

Em relação à questão do Luto Municipal, informou que a competência para o decretar é do Órgão 

Câmara Municipal, pelo que haveria necessidade de o ratificar. .........................................................  
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Em relação à atribuição do subsídio à atleta Solange, referiu ter ficado com algumas dúvidas, 

independentemente de concordar que a mesma deve ser apoiada, contudo, ficou com algumas 

dúvidas em relação à sua fundamentação, afirmando que, se o assunto fosse trazido na Ordem de 

Trabalhos de hoje, votaria contra. ......................................................................................................  

Antecipadamente informou que iria estar presente no Almoço de Natal, contudo o seu cabaz será 

entregue a uma IPSS. .........................................................................................................................  

Constatou ainda não se encontrar concluído o arranjo junto à Escola de Artes da Bairrada. ..............  

O Vereador Amílcar Mota, reportou-se ao prolongamento da Variante à EN 235, referindo ter sido 

publicada uma notícia de que estaria a haver negociações das Estradas de Portugal, nomeadamente 

com o Município de Oliveira do Bairro, questionando os seus desenvolvimentos. ..............................  

No que respeita ao Polo de Leitura da Palhaça, dado que naquela Freguesia funcionam diversos 

equipamentos semelhantes, da ADREP, do Museu e duas ou três bibliotecas particulares, entende 

que se deveria avançar com um projeto único com outro tipo de abrangência. .................................  

O Presidente da Câmara informou que, no que respeita à EN 235, em todas as reuniões com as 

Estradas de Portugal ou com o Secretário de Estado das Obras Públicas, é debatida aquela questão, 

não tendo contudo havido qualquer contacto no último mês em relação a este assunto. ..................  

Em relação à antiga Escola Primária da Palhaça, encontra-se a mesma a ser utilizada pelo Polo de 

Leitura/Biblioteca, uma sala pelo Museu e outra sala pela Junta de Freguesia. ...................................  

Informou que as obras junto à Escola de Artes da Bairrada, se inserem numa empreitada em locais 

distintos, competindo ao empreiteiro fazer a gestão da obra e do estaleiro. ......................................  

Sobre o cabaz de natal referiu que cada pessoa é livre para fazer o que entende. .............................  

No que respeita à questão da atribuição de subsídio à atleta Solange, referiu ter ficado o registo. ....  

Relativamente ao Despacho do Luto Municipal, informou que irá averiguar e se necessário será 

presente na próxima Reunião de Câmara para ratificação. .................................................................  

Em relação ao e-mail informou desconhecer o mesmo, referindo que a saúde está em primeiro 

lugar, sendo certo porém que considera que todos devem ser responsáveis perante a organização e 

os colegas. .........................................................................................................................................  

No que respeita aos poucos colaboradores na capa do Boletim Municipal, referiu que esteve quem 

quis e quem pode tendo sido todos convidados, certamente que numa próxima edição haverá mais 

participações. .....................................................................................................................................  

Em relação à mensagem no Boletim Municipal deu igualmente os parabéns à Vereadora Laura Pires 

pela forma como conduziu o processo. ..............................................................................................  
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Relativamente à Reorganização Administrativa, informou ter sido convidado para participar numa 

reunião que contou com a presença de todos os Presidentes de Junta e Assembleia de Freguesia, 

Presidente da Assembleia Municipal e Presidente da ANAFRE, tendo tido ocasião de referir que a 

Câmara Municipal estaria disponível para apoiar as decisões, que passarão primeiro pela decisão 

formal de cada órgão autárquico das freguesias afetadas, desde que solicitado por cada uma das 

Freguesias. .........................................................................................................................................  

No que respeita às casas em ruínas, relembrou estar em negociações com os proprietários da 

habitação em Oiã, que passará por uma eventual permuta e/ou pagamento. ....................................  

A Vereadora Laura Pires, referiu que o processo do Boletim Municipal foi conduzido à semelhança 

dos restantes, tendo o Presidente da Câmara acompanhado o processo. ..........................................  

No que respeita à fotografia dos trabalhadores, informou ter havido dois momentos, dado que 

inicialmente o convite não foi bem compreendido, sendo que no segundo esteve quem pôde e 

quem quis, havendo em alguns casos necessidade de gerir alguns serviços, pelo que, os que 

estiveram presentes representaram o serviço. ....................................................................................  

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

PONTO 2 – PROPOSTA APRESENTADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA - ESPAÇOS VERDES, DE 

LAZER E EQUIPAMENTOS DE INTERESSE PÚBLICO - COMPRA DO PRÉDIO RÚSTICO ARTIGO 

1.030/PALHAÇA, PELO PREÇO DE 6.402,00 €, A FAUSTO MARTINS DE OLIVEIRA E MULHER, 

ACRESCIDO DO PAGAMENTO DE INDEMNIZAÇÃO NO VALOR DE 1.348,00 €. ................................  

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, aprovar e autorizar a compra do 

prédio rústico artigo 1.030/Palhaça, aos proprietários Fausto Martins de Oliveira e mulher Graci de 

Oliveira, pelo preço de preço de 6.402,00 € (seis mil quatrocentos e dois euros) acrescido do 

pagamento de uma indemnização de árvores, no valor de 1.348,00 € (mil trezentos e quarenta e 

oito euros) nas condições propostas nos pontos 5 e 6 da proposta apresentada pelo Presidente da 

Câmara, datada de 7 de dezembro de 2012. ....................................................................................  

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

PONTO 3 – PROPOSTA APRESENTADA PELO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA - REQUALIFICAÇÃO 

DA RUA DE S. SEBASTIÃO - COMPRA DE PARCELA DE TERRENO COM 79M2 DE ÁREA QUE FAZ 

PARTE INTEGRANTE DO ARTIGO - U-2015/OLIVEIRA DO BAIRRO, PELO PREÇO DE 3.600,00 €. ........  
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Interveio neste ponto da Ordem de Trabalhos o Vice-Presidente da Câmara a fim de introduzir o 

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar e autorizar o pagamento 

do preço de 3.600,00 € (três mil e seiscentos euros) pela venda dos 79m2 de terreno que irão 

integrar o domínio público municipal, aos proprietários Joaquim da Maia Ferreira e mulher Maria da 

Conceição de Jesus Almeida Ferreira, nas condições referidas no ponto 4 da proposta apresentada 

pelo Vice-Presidente da Câmara, datada de 6 de dezembro de 2012. ..............................................  

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

PONTO 4 – PROPOSTA APRESENTADA PELO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA - NOVA ALAMEDA 

DA CIDADE – ABERTURA DE NOVO ARRUAMENTO - TRAVESSA DO PARAÍSO- AQUISIÇÃO DE 

PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 312 M2 DE PRÉDIO RÚSTICO OMISSO À MATRIZ DA 

FREGUESIA DE OLIVEIRA DO BAIRRO, PELO PREÇO DE 18.720,00€, ACRESCIDO DE PAGAMENTO 

DE INDEMNIZAÇÃO DE DANOS PATRIMONIAIS NO VALOR DE 6.280,00€ E PAGAMENTO DE 

EQUIPAMENTO VITÍCOLA NO VALOR 1.955,00€. ..............................................................................  

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 a compra da parcela de terreno com 312 m2 de área, pelo preço de 

18.720,00 € (dezoito mil setecentos e vinte euros); ...........................................................................  

2.º - Aprovar e autorizar o pagamento de indemnização no valor de 6.280,00 € (seis mil duzentos e 

oitenta euros); ...................................................................................................................................  

3.º - Aprovar o pagamento do equipamento vitícola no valor de 1.955,00 € (mil novecentos e 

cinquenta e cinco euros); ...................................................................................................................  

4.º - Aprovar a execução das contrapartidas identificadas no ponto 4 da proposta apresentada pelo 

Vice-Presidente da Câmara, datada de 7 de dezembro de 2012, sendo celebrado contrato 

promessa de compra e venda com os proprietários/vendedores, Acílio de Jesus Silva e mulher 

Dolores Neves dos Santos, que preveja a assinatura da escritura de compra e venda da parcela no 

prazo de 12 meses, podendo o município entrar na posse da mencionada parcela de terreno com a 

área 312m2 após a assinatura do referido contrato promessa, iniciando assim os trabalhos. .............  

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

PONTO 5 – INFORMAÇÃO TÉCNICA PRESTADA PELA UNIDADE DE OBRAS MUNICIPAIS – NOVA 
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ALAMEDA DA CIDADE - APROVAÇÃO DE TRABALHOS A MAIS A PREÇOS CONTRATUAIS NO 

MONTANTE DE 73.328,26 € E A PREÇOS ACORDADOS NO MONTANTE 45.184,82 €, 

APROVAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO 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 Contratuais e a Preços Acordados na Empreitada “Nova 

Alameda da Cidade” adjudicada à firma Vítor Almeida & Filhos, S.A., no montante de 73.328,26 € 

(setenta e três mil trezentos e vinte e oito euros e vinte e seis cêntimos) e 45.184,82 € (quarenta e 

cinco mil cento e oitenta e quatro euros e oitenta e dois cêntimos), respetivamente, acrescidos de 

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

2º - Aprovar a Minuta de Contrato, que aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os 

efeitos legais. .....................................................................................................................................  

3º - Aprovar a prorrogação de Prazo Legal de 17 dias, de acordo com o n.º 3 do art.º 151.º do D.L. 

59/99 de 2 de Março. ........................................................................................................................  

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

PONTO 6 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA UNIDADE DE EDUCAÇÃO – PROPOSTA DE 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO LETIVO DE 

2012/2013. .........................................................................................................................................  

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

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a Informação n.º 

254/2012 da Unidade de Educação, datada de 06 de dezembro de 2012, a qual se dá aqui por 

reproduzida para todos os efeitos legais, nos exatos termos exarados.  .............................................  

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

PONTO 7 - INFORMAÇÃO TÉCNICA N.º 86.2012 PRESTADA PELA UNIDADE DE OBRAS 

PARTICULARES – ALTERAÇÃO AO LOTEAMENTO COM O ALVARÁ N.º 10L/92, REFERENTE AO 

LOTE C23 – REQUERIMENTO N.º 1723G/12. .....................................................................................  

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 a Alteração ao 

Loteamento com o Alvará n.º 10L/92 (referente ao Lote C23). .........................................................  
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 .........................................................................................................................................................  

PONTO 8 - INFORMAÇÃO TÉCNICA PRESTADA PELA UNIDADE DE OBRAS PARTICULARES – 

ALTERAÇÃO AO LOTEAMENTO COM O ALVARÁ N.º 10L/92 E LIQUIDAÇÃO DAS RESPETIVAS 

TAXAS NO VALOR DE 223,24 €, REFERENTE AO EMPARCELAMENTO DOS LOTES 8,9 E 10 – 

REQUERIMENTO N.º 1814G/11. .........................................................................................................  

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 as alterações ao Licenciamento do Projeto de loteamento (emparcelamento dos Lotes 

8, 9 e 10); .........................................................................................................................................  

2.º - A liquidação das taxas no valor total de 223,24 € (duzentos e vinte e três euros e vinte e 

quatro cêntimos). ..............................................................................................................................  

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

PONTO 9 – INFORMAÇÃO/PROPOSTA APRESENTADA PELA UNIDADE ADMINISTRATIVA E 

JURÍDICA – RETIFICAÇÃO DE TEOR DA ATA DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 26 DE JULHO DE 2012. .  

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

e a Vereadora Lília Águas. ...................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por maioria com a abstenção dos Vereadores 

Amílcar Mota, Jorge Mendonça e Lília Águas, proceder à seguinte correção constante da página 10 

(dez), Período de Intervenção Aberto ao Público – resposta do Presidente da Câmara ao Sr. José 

Salavisa, à Ata da Reunião de Câmara de 26 de julho de 2012: onde se lê: “relativamente à 

propriedade horizontal do edifício da Junta de Freguesia de Oiã, da parte da Câmara está tudo 

tratado aguardando-se que a junta proceda às diligências em falta”, deve ler-se: “relativamente à 

propriedade horizontal do edifício da Junta de Freguesia de Oiã, informou ter sido a Câmara 

Municipal a pagar tudo, não tendo recebido qualquer montante por parte da Junta de Freguesia, 

estando neste momento a Autarquia a tratar da questão da propriedade horizontal, para que se 

tenha duas ou três frações, uma delas o edifício da Junta de Freguesia e outros espaços comuns 

que terão de constar daquela propriedade horizontal, para que, tão cedo quanto possível se opere 

a doação à Junta de Freguesia de Oiã”. .............................................................................................  

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

PONTO 10 – E-MAIL DA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE WING CHUN TRADICIONAL – KUNG FU 
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DE OLIVEIRA DO BAIRRO, A SOLICITAR A CEDÊNCIA DO “ESPAÇO INOVAÇÃO” NO DIA 22 DE 

DEZEMBRO DE 2012, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO. ......................................................................  

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

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

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

“Espaço Inovação” no dia 22 de dezembro de 2012 à Associação Portuguesa de Wing Chun 

Tradicional – Kung Fu de Oliveira do Bairro, para efeitos de realização de evento. .............................  

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

 

A D I T A M E N T O 

 

PONTO 1 – INFORMAÇÃO APRESENTADA PELA UNIDADE DE SERVIÇOS URBANOS – CONSUMO 

DE ÁGUA DO TANQUE DE ENCHIMENTO DE VIATURAS DE COMBATE A INCÊNDIO DO QUARTEL 

DOS BOMBEIROS – TRANSFERÊNCIA DE VERBA NO MONTANTE DE 852,22 €. .................................  

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 autorizar a transferência do 

montante de 852,22 € (oitocentos e cinquenta e dois euros e vinte e dois cêntimos), com vista ao 

pagamento de despesas relativo ao Tanque de enchimento de viaturas de combate a incêndios da 

Associação Humanitária dos Bombeiros de Oliveira do Bairro. ...........................................................  

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

PONTO 2 – PROPOSTA APRESENTADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA - ISENÇÃO DE TAXAS 

REFERENTES À RENOVAÇÃO DA TAXA DE PUBLICIDADE E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO PARA 

O ANO DE 2013. ...............................................................................................................................  

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 Henrique Tomás.......................................................  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, isentar do pagamento de taxas, 

em matéria de renovação de mapa de horário e publicidade para o ano de 2013, todos os 

comerciantes cujos estabelecimentos confinem com as obras da empreitada da Nova Alameda da 

Cidade, desde que estes o requeiram, deliberação esta condicionada à aprovação da Assembleia 

Municipal, atenta a competência prevista na alínea e) do n.º 2 do art.º 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 
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de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro. .........................................................  

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

PONTO 3 – DECISÃO DO TRIBUNAL REFERENTE À PROVIDÊNCIA CAUTELAR N.º 474/12.7T2AND – 

DELIBERAÇÃO SOBRE PROCEDIMENTO A TOMAR. ..........................................................................  

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

Antes de ser submetido à discussão e votação do assunto, foi colocado à votação a proposta para 

votação por escrutínio secreto, tendo a mesma sido aprovado por maioria com 5 votos a favor e 2 

votos contra. ......................................................................................................................................  

DELIBERAÇÃO: O Executivo Municipal, mediante votação por escrutínio secreto, deliberou por 

maioria com 4 votos a favor, 2 abstenções e 1 voto contra, proceder à implantação na parcela E da 

planta constante da Providência Cautelar n.º 474/12.7T2AND, das obras destinadas a essa mesma 

parcela (Lazer VI), parte integrante do Projeto “Nova Alameda da Cidade”. ......................................  

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

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria referente ao dia 12 

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

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS:  ............................................................ 2.683.832 Euros e 55 Cêntimos 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS:  ................................................... 1.064.627 Euros e 81 Cêntimos 

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES:  ....................................................... 3.748.460 Euros e 36 Cêntimos 

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

Neste momento ausentou-se da reunião o Vereador Jorge Mendonça, não tendo tomado parte na 

votação da aprovação da presente Ata. .............................................................................................  

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

APROVAÇÃO DA ATA: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, 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 vinte 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. ...................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  
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______________________________________ 

MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA 

 

 

 

_______________________________________ 

JOAQUIM MANUEL SANTOS ALVES DE JESUS 

 

 

 

_______________________________ 

LAURA SOFIA AIRES FERREIRA PIRES 

 

 

 

________________________________ 

AMÍLCAR ANTÓNIO EUSÉBIO MOTA 

 

 

 

_________________________________ 

JORGE DIOGO CARDOSO MENDONÇA 

 

 

 

_________________________________________ 

LÍLIA ANA DA CRUZ OLIVEIRA MARTINS ÁGUAS 

 

 

 

_________________________ 

HENRIQUE SANTIAGO TOMÁS 

 

 

 

_____________________________ 

JOSÉ MIGUEL CARDOSO DUARTE 


