
 

Sessão da Assembleia Municipal de 21.06’13   1|93 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA EM 

VINTE E UM DE JUNHO DO ANO DE DOIS 

MIL E TREZE. --------------------------------------------  

 

 ----------- Aos vinte e um dias do mês de junho, do ano de dois mil e reze, no Salão Nobre da 

Câmara Municipal, realizou-se a Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, com a seguinte 

Ordem de Trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1- INÍCIO DOS TRABALHOS ---------------------------------------------------------------------------   

 ----------- 2- EXPEDIENTE  -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3- INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO --------------------------------------------------------   

 ----------- 4- PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA  ---------------------------------------------------------  

 ----------- 5- ORDEM DO DIA -----------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- 5.1- Apreciação da informação do Sr. Presidente da Câmara acerca da Atividade 

Municipal; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- 5.2- Análise das atas das reuniões tidas com os Autarcas das Freguesias de 

Troviscal, Palhaça e Oliveira do Bairro;  ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- 5.3- Apreciação e votação da 1ª Revisão às Grandes Opções do Plano e 

Orçamento de 2013; --------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- 5.4- Apreciação e votação da Proposta para Abertura de Procedimento 

Concursal para Recrutamento de Técnicos Superiores, na Área das AEC’s a afetar à 

Unidade de 3º Grau de Conhecimento e Coesão Social; ------------------------------------------------   

 ----------- 5.5- Apreciação e votação do Projeto de Regulamento do Conselho Municipal da 

Juventude do Município de Oliveira do Bairro;  ------------------------------------------------------------  

 ----------- 5.6- Apreciação e votação do Projeto de Regulamento de Ocupação do Espaço 
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Público do Município de Oliveira do Bairro;  ----------------------------------------------------------------  

 ----------- 5.7- Designação de vogal para integrar o Conselho Consultivo do Hospital José 

Luciano de Castro – Anadia; --------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- 5.8- Nomeação de representante para integrar o Conselho da Comunidade do 

ACeS Baixo Vouga. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Os trabalhos foram presididos por MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS e 

secretariados por CARLOS VIEGAS MARTINS SANTOS e GLADYS DEL CARMEN 

FERREIRA DE OLIVEIRA. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Para além do Presidente da Câmara e do Vice-Presidente da Câmara, estiveram 

igualmente presentes nesta Sessão da Assembleia Municipal, os Vereadores do Executivo 

Municipal Carlos Manuel Ferreira Ferreira, Laura Sofia Pires, Lília Ana da Cruz Oliveira Martins 

Águas e Henrique Santiago Tomás --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Eram vinte horas, quando foi declarada aberta a Sessão.---------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

SANTOS – iniciou a sua intervenção, cumprimentando todos os presentes, dando em seguida o 

uso da palavra ao 1.º Secretário da Mesa da Assembleia Municipal, a fim de que este 

verificasse a presença dos Membros da Assembleia Municipal. -------------------------------------------  

 ----------- Secretário da Mesa da Assembleia Municipal CARLOS VIEGAS MARTINS SANTOS 

procedeu assim á chamada tendo-se verificado as ausências de CLARA OLIVEIRA, JOÃO 

PAULO SOL, MARIA JOÃO RODRIGUES, ACILIO VAZ E GALA e MIRIAM ZULAY FERREIRA;  

-----------Informou que o Membro CLARA OLIVEIRA foi substituído pelo Membro RENATO 

ALMEIDA, o Membro JOÃO PAULO SOL foi substituído pelo Membro ARLINDO CARRIÇO, o 

Membro MARIA JOÃO RODRIGUES foi substituído pelo Membro ALBERTO MARTINS, o 

Membro ACILIO VAZ E GALA é substituído pelo Membro RICARDO CANIÇAIS e o Membro 



 

Sessão da Assembleia Municipal de 21.06’13   3|93 

MIRIAM ZULAY FERREIRA foi substituído pelo Membro MARCOS GALA. ----------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

SANTOS – informou que se dava inicio aos trabalhos com os vinte sete Membros da 

Assembleia presentes. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação ao ponto 2 – EXPEDIENTE, o Presidente da Mesa da Assembleia 

Municipal, informou da recepção de diversos convites endereçados à Assembleia Municipal, 

relacionados com as mais diversas atividades desenvolvidas pelas Associações. -------------------  

 ----------- Destacou a receção do relatório de atividades referente ao ano de dois mil e doze, 

enviado pela ADREP. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi também rececionada a documentação enviada pelo Sr. Presidente da Junta da 

Palhaça relativamente à Assembleia de Freguesia realizada no dia vinte e seis de Abril. ----------  

 ----------- Deu conhecimento que recebeu a informação do Sr. Auditor Externo relativamente ao 

segundo semestre de dois mil e doze. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que por lapso não referiu a questão do Auditor Externo, na reunião da 

Comissão Permanente, mas que foi alertado pelos lideres de bancada que entendiam que o 

assunto justificava e merecia ser apreciado e discutido, ficando decidido que na próxima 

Assembleia Municipal ficava agendado um ponto para ser analisado o assunto. ---------------------  

 ----------- De imediato deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos: 3 – 

INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO, tendo o Presidente da Assembleia Municipal, dado a 

palavra à 2.ª Secretária da Mesa da Assembleia. --------------------------------------------------------------  

 ----------- 2.ª Secretária GLADYS DEL CARMEN FERREIRA DE OLIVEIRA – teceu a seguinte 

intervenção: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… A mesa entendeu que sempre que esteja presente público nas Assembleias 

Municipais, dever-se-á prestar o seguinte esclarecimento: --------------------------------------------------  
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 ----------- Nos termos regimentais, artigo 37º e 46º do regimento em vigor, o período de 

intervenção aberto ao público, será antecedido de prévia inscrição dos interessados, nele 

podendo intervir qualquer cidadão residente, natural ou com interesses na área geográfica do 

Município e com idade superior a 18 anos, podendo fazê-lo quer a título individual, quer em 

representação de organizações colectivas com sede na referida área geográfica, quando 

credenciado para o efeito. Cada interveniente não poderá exceder o tempo de 5 minutos no uso 

da palavra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ainda nos termos do artigo 44º, os esclarecimentos a solicitar pelo público serão 

sempre dirigidos à mesa da assembleia e nunca directamente a qualquer membro da 

Assembleia Municipal e não poderão dizer respeito às matérias da Ordem do Dia.------------------  

 ----------- A mesa da Assembleia, se tiver possibilidade para tal, esclarecerá o interessado 

imediatamente ou posteriormente por ofício. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- A nenhum cidadão é permitido, sob qualquer pretexto, intrometer-se nas discussões e 

aplaudir ou reprovar as opiniões emitidas. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informa-se ainda que todas as últimas quintas-feiras do mês pelas 14H30, é realizada 

reunião de câmara aberta ao público, onde os interessados poderão intervir no momento 

oportuno …” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

SANTOS - questionou o público presente, a fim de verificar se alguém desejava intervir, o que 

veio a suceder. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveniente do Público, JORGE MENDONÇA – entregou a sua intervenção por 

escrito a qual se transcreve na sua integra; ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Exmº Senhor Presidente da Assembleia; -----------------------------------------------------------  

 ----------- Exmºs Senhores Secretários da Mesa. ---------------------------------------------------------------   
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 ----------- Havendo um tempo para tudo, foi a chegada desse tempo que fez com que ao final da 

manhã de hoje tivesse apresentado ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, a quem 

apresento os meus cumprimentos extensivos a todos os Senhores Vereadores, a minha 

renúncia ao mandato para o qual fui eleito. ----------------------------------------------------------------------   

 ----------- Uma renúncia que operou por razões de consciência, de tranquilidade moral e de ética 

política, e que decido comungar com esta Assembleia Municipal, porque foi aqui que me foi 

conferida posse para o exercício a que hoje pus termo. -----------------------------------------------------   

 ----------- Senhor Presidente: -----------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Nesta hora da saída, não posso deixar de reconhecer que me sinto absolutamente 

gratificado por ter tido neste quartel de actividade política, a oportunidade de conhecer alguns 

homens e mulheres extraordinários, QUE DERAM E DÃO MUITO DE SI, às nossas 

colectividades, aos nossos lugares, às nossas freguesias e ao nosso concelho:  --------------------  

 ----------- É a este escasso número de militantes Oliveirenses, e só a estes, que agradeço tudo 

o que me ensinaram;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- É também por eles que a minha intervenção como cidadão continuará, COM A 

MESMA DEDICAÇÃO, a concretizar-se em obediência aos mesmos valores, dizendo o que 

houver para ser dito na defesa dos interesses dos fregueses e dos munícipes deste concelho. -   

 ----------- São pessoas que me conhecem bem, e que sabem como a par da igualdade e do 

respeito recíprocos, PREZO, COMO SEMPRE PREZEI, os princípios da representatividade e 

do pluralismo político;  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mulheres e homens que também sabem, que no reconhecimento que faço da 

imperfeição da natureza humana, procuro sempre ter uma atitude de aprendizagem e de 

melhoria contínuas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Munícipes que sabem ainda, que valorizo mais os princípios e os valores do que o 
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êxito, PORQUE O TRILHO POLÍTICO QUE PERCORRO É AQUELE QUE ENSINA A 

PREOCUPAR-ME COM OS SILÊNCIOS DAQUELES QUE SEI QUE SÃO BONS, e não com 

os gritos dos que se dizem bons. -----------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Um trilho que tenho calcorreado em coerência, na recusa permanente do caminho fácil 

da acomodação, e erguendo sempre a bandeira da liberdade de pensamento e da sujeição a 

convicções. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Ser livre é uma condição, não é um resultado; ser livre é um pressuposto, não uma 

finalidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Não se é livre, sem mais; é-se livre para pensar e agir, para fazer alguma coisa. --------   

 ----------- Livre para fazer o que a liberdade nos permite, seja nas nossas vidas pessoais, seja 

nos projectos públicos que sonhamos e queremos construir. -----------------------------------------------   

 ----------- É dessa liberdade activa que nasce o pluralismo democrático, que esta Assembleia 

Municipal tão bem espelha e representa. -------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Porque, em verdade digo, só os que não me conhecem é que não sabem que sempre 

decidi de acordo com a minha consciência, e com a firme convicção de cumprir, em perfeita 

liberdade, o compromisso político assumido perante quem me confiou o seu voto. ------------------   

 ----------- Senhor Presidente:  ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Porque uma declaração de renúncia a um mandato não é um obituário político, não 

venho a este púlpito para me despedir do que quer, ou de quem quer que seja: ---------------------   

 ----------- Como simples munícipe, estou aqui para falar do futuro, e para dizer que no exercício 

da actividade política deve prevalecer a nobreza, e o reconhecimento, sem tiques de autismo 

ou intolerância, com respeito pelas posições divergentes e pela ideia de que todos têm 

contributos válidos a prestar, independentemente da cor partidária pela qual são eleitos.  --------  

 ----------- Porque só assim deixará de haver quem tenha da democracia a prosaica concepção 
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de que esta começa no umbigo e acaba na soleira da porta! -----------------------------------------------   

 ----------- Porque só assim deixará de haver quem afecte o seu pensamento pessoal à 

governação política, e quem contorne as situações de conflito de interesses de acordo com 

aquilo que a lei impõe e nunca por imperativo ético! ----------------------------------------------------------   

 ----------- Porque se assim não for deixará, A CURTO PRAZO, de haver quem, nesses órgãos, 

lute por ideias e apresente propostas em prol das causas entendidas como justas e meritórias, 

numa caminhada que todos sabemos ser longa e difícil.  ----------------------------------------------------  

 ----------- Senhor Presidente:  ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Durante o exercício do mandato que hoje fiz cessar, vivi com intensidade todos os 

momentos, especialmente aqueles em que pugnei pela participação da oposição na 

administração do poder, exigindo-se a ambas que funcionem responsavelmente, pois é a 

oposição que fiscaliza, e sem fiscalização, nem há democracia nem estado de direito. ------------   

 ----------- No entanto, por força de uma canhestra e enviesada interpretação da lei, estes factos 

jamais escreverão a história da memória colectiva do concelho. ------------------------------------------   

 ----------- Quantas vezes solitária, ESTA FOI UMA VIAGEM QUE REALIZEI MUITAS VEZES, 

porque continuo a acreditar que só deste modo podem, DE FORMA ROBUSTA, afirmar-se os 

mais diversos pontos de vista, numa cooperação institucional profícua e vantajosa. ----------------   

 ----------- Apesar de incompreendido, não saí a mal com quem quer que seja, e muito menos 

com o próprio município.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mas porque não tenho amnésia, FOI DE CONSCIÊNCIA TRANQUILA que decidi, 

simbolicamente, prescindir do recebimento de uma das senhas de presença a que ainda tenho 

direito: --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Sei que é um contributo modesto, mas talvez suficiente para que deixe de ser 

comunicado por escrito, aos vereadores da oposição, que as cópias da documentação das 
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Ordens do Dia não são enviadas “atendendo, inclusive, aos custos que isso mesmo acarreta”. -   

 ----------- Para terminar, apenas me cumpre agradecer a todos a paciência que tiveram para me 

aturar: --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Aos Senhores Presidentes e Membros das Juntas e Assembleias de Freguesia, e aos 

representantes das estruturas partidárias do concelho, o meu ‘bem-hajam’ pelo vosso empenho 

e dedicação;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Aos meus ex-colegas Vereadores, aos técnicos municipais e aos representantes da 

imprensa, as minhas sinceras desculpas por qualquer atitude menos reflectida que por mim 

possa ter sido tomada, ou por qualquer declaração menos ponderada que por mim possa ter 

sido proferida. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal apresento os meus mais respeitosos 

agradecimentos, que através da sua pessoa, pretendo extensivos a todos os Membros deste 

órgão.---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- E por fim, a todos os munícipes do concelho, o meu ‘Muito Obrigado’ e até um dia: foi 

um enorme privilégio representar-vos como vereador da câmara municipal, como já havia sido 

uma grande honra representar-vos como presidente da assembleia da maior freguesia do 

concelho, e como membro desta Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------   

 ----------- A História pertence a todos, mesmo aos que a não viveram: é também por isso que 

estou certo que com a sabedoria própria dos mais sensatos, as populações e os autarcas de 

Oliveira do Bairro garantirão, com certeza, um futuro melhor e mais equilibrado, afinal um 

desígnio fascinante para todos. -------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Obrigado” -----------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Interveniente do Público SARA PORTOVEDO – começou por salientar o bom trabalho 

prestado pelo veterinário Municipal Dr. Pedro e do serviço de recolha de animais da Câmara 
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Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que pretendia dividir as suas preocupações relativamente ao lugar para onde 

vão os animais capturados, questionou se existe ou não um canil municipal em Oliveira do 

Bairro. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Se existe onde se localiza e porque é que essa informação não consta no site oficial 

da Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que recentemente foi informada que esse espaço existe por trás do Espaço 

Inovação, mas que passou pelo local várias vezes e nunca encontrou o espaço do canil 

municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveniente do Público Prof. OLIVEIRA – disse que gostaria de justificar a sua 

intervenção, prendendo-se com duas questões; ---------------------------------------------------------------  

 ----------- A 1ª questão diz respeito a uma afirmação que ouviu na candidatura do seu amigo 

Márcio Oliveira, por uma das pessoas presentes nomeadamente o Sr. Presidente da Câmara 

que disse que “todos as pessoas eram políticos, os que têm poder, os que tecem pareceres e 

os que dão opiniões”. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que por diversas vezes procurou que as pessoas tomassem consciência do que 

era a classe politica e do que são os cidadãos e para si a afirmação proferida pelo Sr. 

Presidente da Câmara foi temerária. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A 2ª questão diz respeito a uma das últimas reuniões de Câmara em que esteve 

presente, e que por desconhecimento não sabia se podia pedir esclarecimentos ao Presidente 

da Câmara ou a qualquer Membro presente na reunião, não o fez, mas que aproveitava agora 

para o fazer. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1ª Questionou de qual era a condição que lhe era atribuída a si, pelo Regulamento da 

Assembleia, pela leitura que ouviu anteriormente pela 2ª secretária Gladys Del Carmen, disse 
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ter ouvido “o público pode intervir”, deduz então que está presente na condição de público, mas 

depois mais á frente na mesma intervenção ouve o termo cidadão. --------------------------------------  

 ----------- Esclareceu aos senhores políticos e deputados que elaboram o Regulamento, que se 

estivesse num grupo desses opor-se-ia a que o termo público fosse utilizado, defendendo o 

termo cidadão. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que o cidadão é o habitante da cidade, mas é também a pessoa livre 

num estado livre onde lhe é reconhecido pelas leis do estado direitos e obrigações e é nesse 

quadro que se coloca, a si, como cidadão.-----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Sr. Presidente da Câmara questionou se não teria sido possível a 

Câmara Municipal economizar mais. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questionou também qual era a diferença funcional entre uma passadeira construída 

com asfalto e uma passadeira construída com granito e do ponto de visto económico quanto 

custa uma e outra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questionou ainda de quanto é que a Câmara pagou a mais pela dilatação dos prazos 

contratados, por culpas atribuídas á própria Câmara. --------------------------------------------------------  

 ----------- Perguntou também qual era o impacto da criminalidade na atividade económica do 

concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Para finalizar questionou como é que se poderia esperar melhorias nas condições de 

mobilidade quando há pouco tempo foi construída uma rua na Mamarrosa com passeios que 

não têm rebaixamento nos locais onde os peões têm de passar para as passadeiras. -------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

SANTOS – deu de seguida o uso da palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, a fim de 

proceder ás respetivas respostas. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 
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começou por responder á questão formulada pela presidente da juventude socialista Sara 

Portovedo, esclarecendo que há uns anos a esta parte, não por trás do espaço inovação mas 

no recinto pertencente ao armazém municipal, que fica relativamente próximo, um centro de 

recolha temporário de cães. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que existe um protocolo, desde o início com o canil de Ílhavo e 

recentemente um novo protocolo com o canil de Águeda. ---------------------------------------------------  

 ----------- Agradeceu a referência feita ao veterinário Camarário Dr. Pedro pelo seu bom 

trabalho.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda que a informação está divulgada, é do conhecimento geral e se existir 

alguma situação pontual tem a certeza que rapidamente resolvida e ultrapassada. -----------------  

 ----------- Informou que as instalações do armazém municipal estão alienadas a uma empresa, 

estando a ser concluído o novo armazém municipal onde vai ser edificada uma nova estrutura 

para dar resposta a esta necessidade. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente às questões levantadas, pelo Prof. Oliveira, as que são mais de 

quantificação, nomeadamente de quanto é que a Câmara pagará a mais por dilação de prazos 

das empreitadas, disse que do que se lembra e do que tem conhecimento nos últimos anos em 

que tem sido responsável, nunca houve nenhum pagamento a mais por isso, nunca houve 

qualquer situação onerosa que levasse a esse efeito. --------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a questão das passadeiras elevadas e em ter em conta a sua finalidade e o seu 

destino e uso, concordou que uma passadeira elevada asfaltada é menos dispendiosa do que 

uma passadeira em pedra calcária ou granito, mas também concorda que uma passadeira 

elevada asfaltada implica outro tipo de sinalética, pintura, desgaste e mais vezes pintura. --------  

 ----------- Disse que são opções que se devem ter sempre em conta e o Executivo Municipal 

pesa e pondera todos os aspetos, fazendo também a sua gestão, alterando quando necessário 

pelo exemplo tomado por outras passadeiras elevadas, no concelho e fora dele, executadas 
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com vários materiais diferentes. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

SANTOS – deu assim por concluído este ponto da Ordem de Trabalhos. ------------------------------  

 ----------- Esclareceu que a designação de “Intervenção Aberta ao Público”, durante o atual 

mandato manter-se-á assim, visto que foi aprovado por todos. --------------------------------------------  

 ----------- De imediato deu início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos: 4 - PERÍODO 

ANTES DA ORDEM DO DIA, informando que se iria proceder à aprovação da Acta da Sessão 

Ordinária da Assembleia Municipal de 12 de abril de 2013, remetida a todos os Membros da 

Assembleia Municipal, tendo questionado se tinham algum reparo a fazer em relação à Acta em 

questão.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Após ter sido solicitada algumas pequenas correcções por parte do Membro André 

Chambel e do Presidente da Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro Márcio Oliveira, a Acta da 

Sessão Ordinária de 12 de abril de 2013 foi colocada à votação. ----------------------------------------  

-----------Efectuada que foi a Votação, a Acta, datada de 12 de abril de 2013, foi Aprovada por 

Maioria, com 24 Votos a Favor e 3 Abstenções. ------------------------------------------------------------  

 ----------- De seguida o Presidente da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

SANTOS – referiu que continuando no período antes da Ordem do Dia, solicitou aos Membros 

presentes que desejassem usar da palavra, que procedessem à respectiva inscrição, tendo 

posteriormente dado o uso da mesma ao primeiro interveniente. -----------------------------------------  

 ----------- NUNO BARATA – entregou a sua intervenção por escrito, a qual se transcreve na sua 

integra; -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Gostaria, neste período de antes da ordem do dia, deixar aqui um sublinhado, na 

forma de cumprimento, à Câmara Municipal e em particular ao Vereador Carlos Ferreira, pela 

aprovação da candidatura ao Programa Operacional “Factores Competitividade do Mais 
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Centro”, no âmbito do Sistema de Apoios à Modernização Administrativa, para a 

implementação do projecto “REDE + - Oliveira do Bairro em Rede”. -------------------------------------   

 ----------- Sublinha-se o facto, do apoio financeiro em causa, cerca de 350 mil euros, ter sido o 

valor mais elevado concedido a candidaturas de municípios da Comunidade Intermunicipal da 

Região de Aveiro. Sinónimo da capacidade de fundamentação e da qualidade e da pertinência 

do projecto apresentado. ----------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Mas, mais importante que a dimensão financeira do valor em causa estará o facto de 

este projecto “Rede+ Oliveira do Bairro em rede” ser mais um passo numa estratégia bem mais 

vasta e profunda e que já decorre à vários anos, no sentido da modernização administrativa dos 

serviços que o Município coloca à disposição dos cidadãos, no sentido de optimizar a 

capacidade de resposta dos referidos serviços, quer na redução do tempo de espera como 

também na qualidade dos mesmos. -------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Mas este será um assunto que pretendo desenvolver mais profundamente num outro 

ponto dos nossos trabalhos. -----------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Termino, Sr. Presidente, referindo que estes projectos acabam por representar uma 

mais-valia para o nosso município quer para os cidadão, quer para as empresas, sobretudo 

num tempo em que a capacidade de resposta, a clareza e transparência de procedimentos são 

determinantes para a nossa economia local. --------------------------------------------------------------------   

 ----------- Nesta como em muitas outras áreas de actividade do Município é evidente a 

existência de uma estratégia concertada e transversal … Não actuamos de forma pontual e 

desligada… Temos uma ideia clara, temos um objectivo definido e uma estratégia de 

implementação… E ainda bem…  ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- É o Município, são as pessoas que ficam primeiro ------------------------------------------------   

 ----------- Obrigado” -----------------------------------------------------------------------------------------------------   
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 ----------- ROSALINA FILIPE – disse que gostaria de levantar algumas questões ao Sr. 

Presidente da Câmara; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Começou por referir que há vários anos foram negociados e sorteados dois Poli- 

desportivos para o concelho de Oliveira do Bairro, sendo que um deles se situa na Silveira 

encontrando-se num estado muito degradado e vandalizado, o que para si é um mau exemplo 

para a Câmara Municipal uma vez que foi feito um investimento inicial nesse equipamento que 

nunca teve qualquer intervenção. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sugeriu que a Câmara Municipal começasse a dar o exemplo na manutenção dos 

espaços públicos a fim de não se degradarem e ao fim de algum tempo serem postos de parte, 

como aconteceu com o parque infantil no Parque da Seara. ----------------------------------------------- 

 ----------- Questionou se a Câmara Municipal não poderia tomar algumas providências 

relativamente á fonte da saúde do Troviscal, havendo quase continuamente uma situação de 

água imprópria para consumo. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questionou também se estaria para breve a instalação do tão prometido parque 

infantil no Troviscal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Perguntou se a Câmara Municipal poderia tomar algumas medidas, para serem 

finalizados os pequenos arranjos que faltam no edifício público, mais propriamente no espaço 

destinado à Conservatória. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á revisão do projeto da vala de Montelongo, disse que do que tem 

conhecimento o primeiro projeto foi rejeitado e posteriormente refeito. ----------------------------------  

 ----------- Alertou para que fossem tomadas algumas medidas uma vez que o tempo melhorou 

sendo oportuno avançar com o novo projeto. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Para finalizar questionou em que situação se encontra o Parque Verde da cidade, 

tendo-se adquirido terrenos, feito alguns investimentos mas pelo que vê está tudo parado. ------    
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 ----------- CARLOS VIEGAS – entregou a sua intervenção por escrito à mesa, pelo que se 

transcreve a mesma na sua íntegra: -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Reorganização Administrativa Territorial Autárquica. --------------------------------------------   

 ----------- Sr. Presidente, -----------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Na reunião de 30 de Maio ultimo do Executivo Municipal a que assisti, o Sr. Vereador 

do Partido Socialista Prof. Henrique Tomaz e a propósito da deliberação sobre a 29º tranche do 

subsidio ás Juntas de Freguesia de Bustos, Troviscal e Mamarrosa em relação á Providência 

Cautelar, pelas mesmas apresentada, afirmou que este assunto da Reorganização 

Administrativa Territorial Autárquica é um assunto arrumado. ----------------------------------------------   

 ----------- Opinião a que deu eco o Jornal da Bairrada de 13 de Junho corrente. ----------------------   

 ----------- Partilho inteiramente desta visão constatei sobre o assunto e veja-se que o centro das 

atenções tem agora um novo ALVO que são as eleições Autárquicas, que vão materializar a 

agregação implícita, do processo de Reorganização. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Quanto a mim, este processo de Reorganização, respaldado pela Lei 122/2012, muito 

contestada mas pouco debatida, fez o seu sinuoso caminho. ----------------------------------------------   

 ----------- Caminho marcado por muita omissão, contestação, apreensão, desilusão, também 

fracturante e inibidor de posições claras e marcantes, pela ausência de vontade, politica local, 

que joga com muitos interesses instalados. ---------------------------------------------------------------------   

 ----------- Julgo que a realidade da agregação das Freguesias de Bustos,TroviscaI e Mamarrosa, 

como resultado da aplicação da Lei é desconforme pelo contexto final. ---------------------------------   

 ----------- Mas esse facto só pode ser justificado pela desresponsabilização dos actores políticos 

da nossa praça. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 -----------  Pela minha parte estou de consciência tranquila, pois que apresentei primeiro aos 

cidadãos a minha visão e depois a esta Assembleia uma proposta / sugestão, que não mereceu 
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qualquer discussão nem contributos válidos para melhoria ou interesse por uma solução que 

fosse a manutenção do statos-quo. --------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Em vez de se aproveitar a oportunidade para um novo Ordenamento do nosso 

concelho pelas suas Freguesias e com um modelo que se ajustaria bem melhor ás nossas 

realidades, foi erguido, por uns inconscientemente e por outros deliberadamente, um tampão, 

que impediu qualquer discussão serena e sensata sobre o assunto, sacrificando-se no altar do 

egoísmo e dos interesses pessoais a agregação de uns pela intocabilidade de outros. ------------  

 ----------- Não esqueço que ao trazer a esta Assembleia a minha proposta para um novo 

Reordenamento Administrativo do nosso concelho, tive de enfrentar muita incompreensão 

dentro do Partido a que pertenço e até ameaças disciplinares de responsáveis políticos, que 

contudo não me fizeram desistir. -----------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Agora sim, eu entendo o pouco empenhamento de alguns líderes políticos concelhios, 

no delinear de novas fronteiras, pois só com a posição de manter tudo como está, se poderia 

lutar nos bastidores, para que outros fossem sacrificados em favor da sua dama. -------------------   

 ----------- A este propósito e tendo em mente alguns comportamentos sociais e políticos da 

nossa praça e do nosso Pais, permito-me recordar de um autor Português bem nosso 

conhecido, o seguinte pensamento; -------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- De tanto ver triunfar as nulidades,----------------------------------------------------------------------   

 ----------- De tanto ver crescer as injustiças,  ---------------------------------------------------------------------   

 ----------- De tanto ver agigantar-se o poder, nas mãos dos maus. ----------------------------------------   

 ----------- O H O M E M chega a desanimar da verdade e a rir da honra, para ter vergonha de 

ser honesto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 ----------- A U T O R: José Maria Barbosa du Bocage ---------------------------------------------------------  

 ----------- Disse. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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 ----------- JORGE GRANGEIA – dirigindo-se ao Sr. Presidente da Câmara questionou se com a 

situação económica que se encontra o nosso País e com o aumento de pobreza latente em 

muitos concelhos, no concelho de Oliveira do Bairro tem existido pedidos de apoios á Câmara 

de famílias que necessitam de ajuda? ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questionou também se as IPSS do concelho têm registado um aumento de pedidos 

de ajuda por parte dos munícipes mais carenciados. ---------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ CHAMBEL – começou por informar que não esteve presente na última 

reunião da Comissão Permanente, onde foi agendada a presente Assembleia Municipal e 

dirigindo-se ao Presidente da Mesa da Assembleia, disse que tinha duvidas quanto ao período 

de convocatória da presente Assembleia que em sua opinião faltava um dia, daquilo que estava 

estipulado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que gostaria de falar sobre a Reforma da Administração Local, Reorganização 

das Freguesias e informou que conforme dizia um diploma legal que “as Câmaras Municipais 

podiam criar uma Comissão para tratar da passagem das responsabilidades das freguesias, da 

delimitação, as questões dos cadernos eleitorais. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que se não estava enganado, essa Comissão deveria ter sido criada até Maio e 

pelo que sabe não foi criada essa Comissão e questionou o Sr. Presidente da Câmara quais 

foram as razões pela não criação por parte da Câmara Municipal. ---------------------------------------  

 ----------- Disse saber que já há eleitores que estão a ser informados dos seus novos números 

de eleitor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á candidatura que o município fez ao Sistema de Apoios á 

Modernização Administrativa, saudou o facto de ter sido aprovada, acrescentando que esta 

aprovação iria trazer benefícios de três ordens de razões, conforme foi visto na apresentação 

da candidatura, que são agilizar os processos internamente, prestar melhores serviços aos 

munícipes e cortar custos. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Disse recordar-se que há mais de quatro anos, quando soube que o Dr. Carlos 

Ferreira iria ser candidato á vereação, ter ficado com esperança e agora comprovada, que se 

iria tratar da Modernização Administrativa do município. -----------------------------------------------------  

 ----------- Deu os parabéns ao Vereador Carlos Ferreira pelo trabalho desempenhado, 

nomeadamente na candidatura atrás referida, que foi um trabalho feito muito em cima da hora, 

porque a candidatura era para ser feita através da SIRA e quando o município soube que a 

SIRA não a ia fazer, assumiu de imediato avançando com a candidatura, o que levou a que 

houvesse um enorme trabalho por parte dos técnicos e um imenso empenho por parte do 

Vereador.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ter gostado de ver, finalmente, asfalto na ZIO, mas que não se pense que é 

pelas eleições estarem á porta mas sim porque chegou á altura de asfaltar aquela zona. ---------  

 ----------- Referiu que não gostou de ver na ata de 13 de Junho de 2013, uma declaração do Sr. 

Presidente da Câmara, referente a um problema levantado por uma senhora que tinha cedido 

um terreno na Silveira á Junta de Freguesia de Oiã e a resposta do Sr. Presidente da Câmara 

relativamente a este problema foi que a senhora teria de ir á Junta de Freguesia para conseguir 

a documentação necessária por parte da Junta de Freguesia para que a senhora não tivesse 

que pagar IMI. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Indignado disse que se a senhora cede o terreno á Junta de Freguesia e não teria que 

ser a própria Junta de Freguesia a tratar do assunto junto do serviço de Finanças. -----------------  

 ----------- Relativamente a outro ponto da mesma ata, sobre o relvado sintético do complexo 

desportivo de Oliveira do Bairro, a declaração feita pelo Sr. Presidente da Câmara foi que o 

projeto foi iniciado e pensado pelo anterior Presidente da Câmara mas foi pago no seu 

mandato. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questionou assim o Presidente da Câmara se este garantia que tinha todas as suas 

contas pagas até ao dia da tomada de posse de quem o suceder? --------------------------------------  
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 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

SANTOS – esclareceu relativamente á questão levantada pelo Membro André Chambel sobre a 

convocatória, dizendo que no entendimento do presentes na Comissão Permanente foi 

cumprido o Regimento, quer tendo em conta o art.º 67º quer o art.º 27º. -------------------------------  

 ----------- Disse terem passado os oito dias, depois da entrega da documentação estando por 

isso tranquilo sobre esta matéria. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deu de seguida o uso da palavra aos restantes Membros inscritos; -------------------------   

 ----------- DINIS BARTOLOMEU – fez referência ao Parque do Prego em Perrães, onde a ultima 

intempérie fez com que toda a arborização caísse, destruindo todas as mesas e o bar, disse 

que provavelmente o Sr. Presidente da Câmara já teria adjudicado os trabalhos para este 

parque, mas gostaria de alertar para o facto de estar a chegar o Verão altura em que o parque 

é procurado e atualmente não tem condições. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre o Parque do Rêgo disse que a situação era idêntica ao Parque do Prego, mas 

com valores menores, pediu ao Sr. Presidente da Câmara que olhasse para os dois parques 

com a maior brevidade possível. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á Rua das Azenhas, disse que o Sr. Vereador Henrique Tomás já tem 

falado muitas vezes na mesma, em reuniões de Câmara, questionou se a ADRA já tinha 

decidido sobre o saneamento para o local. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a intervenção do Membro da Assembleia André Chambel, relativamente á 

doação de um terreno á Junta de Freguesia de Oiã, disse que já estava quase á 16 anos na 

Junta de Freguesia e ainda não tinha havido ninguém que fizesse uma doação de terreno á 

Junta de Freguesia, que a Junta de Freguesia comprou terrenos é verdade, mas doados pelo 

menos há 16 anos não tem nenhum. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- VITOR LOUREIRO – começou por se dirigir ao Presidente da Junta de Freguesia de 

Oiã, dizendo que não era verdade que ninguém tenha doado nada a Junta de Freguesia, 
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durante o seu mandato, porque há cerca de dois anos foi doado o Largo do Silveiro, no Barreiro 

á Junta de Freguesia de Oiã. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Sr. Presidente da Câmara pediu para que este o esclarecesse de qual 

o custo de dois muros de cimento armado, quês estão a ser construídos quase por trás do 

Hotel Paraíso, sendo que têm quase 100 metros de cumprimento, e alguns pontos com uma 

altura de cerca de 5 metros.------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que as aulas do primeiro ciclo terminaram e os alunos da escola do Silveiro, 

iam para o Pólo Escolar de Oiã Nascente em Perrães/Giesta, questionou o Sr. Presidente se já 

existia algum compromisso para a utilização das instalações da escola do Silveiro e se já existia 

qual a entidade, se há algum protocolo e quais a condições de utilização. -----------------------------  

 ----------- Questionou o Sr. Presidente da Câmara de qual o orçamento para a 27ª Edição da 

Fiacoba e 6ª Feira do Cavalo, uma vez que já estava elaborado o programa da mesma. ----------  

 ----------- Referiu que se houve comentários de que se vai perder o serviço das Finanças assim 

como da Segurança Social em Oliveira do Bairro, pediu ao Sr. Presidente da Câmara que 

esclarecesse qual o ponto de situação real. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

SANTOS – deu de seguida o uso da palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, a fim de 

proceder ás respetivas respostas. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 

começou por responder ás questões levantadas pelo Membro Vitor Loureiro dizendo que nada 

sabe de oficial sobre a perda dos serviços em Oliveira do Bairro. -----------------------------------------  

 ----------- Sobre o orçamento da Fiacoba disse que apesar de o programa já estar elaborado 

havia ainda situações que não estavam adjudicadas porque, para além dos artistas e da 

animação ia haver muitas outras despesas, mas que o orçamento iria ser sensivelmente 

idêntico ao da edição anterior. ---------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Relativamente á questão de alguém ter pedido as instalações da escola primária do 

Silveiro, esclareceu que a mesma não tinha ainda sido entregue a ninguém, mas tem 

conhecimento que já tinha dado entrado um pedido na Câmara Municipal de alguém a 

manifestar interesse em utilizar uma das salas, mas nada ainda foi decidido. -------------------------  

 ----------- Sobre o custo do muro de cimento armado, disse que quando se intervém em áreas 

que vem resolver problemas de interesse público, e no caso interesse público e municipal, deve 

ser feito com total segurança e o objetivo é que os muros aguentem a terra, não pondo em risco 

a segurança dos que por lá passam e durem o maior tempo possível. ----------------------------------  

 ----------- Agradeceu a referência e partilhou os votos de parabéns, dirigidos ao Vereador Carlos 

Ferreira, pelo empenho, pelo trabalho e pelo projeto da Modernização Administrativa que em 

tempo record foi concebido, defendido e aprovado, fazendo com que o município de Oliveira do 

Bairro arrecade cerca de 400.000,00€ (quatrocentos mil euros) para serem aplicados na 

Modernização Administrativa da Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre as questões levantadas pelo Membro Rosalina Filipe, relativamente ao mini 

campo desportivo da Silveira, esclareceu que existiam duas associações que se fundiram 

ficando só uma associação muito dinâmica, foi-lhe entregue pela Câmara Municipal as 

instalações da escola primária da Silveira. Acrescentou que lamentavelmente presentemente 

há uma inatividade completa.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que quem instalou o mini campo desportivo, com o patrocínio do Governo 

de então, foi Câmara Municipal logo tem a responsabilidade sobre o mesmo, tendo tomado 

nota para que seja executada a manutenção do mesmo e quanto aos usos menos próprios é 

um dever de todos, escolas, Juntas de Freguesia, Câmara Municipal e associações para que 

estejam mais atentos a essas situações. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a Fonte da Saúde informou que as análises são enviadas e têm o permanente 

acompanhamento por parte da Delegada de Saúde e que qualquer matéria sobre este assunto 
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compete á Delegação de Saúde, com a concordância da Câmara Municipal, para avançar para 

o que for necessário. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse manter o que já tinha referido sobre o parque infantil do Troviscal, estando já 

previstos vários sítios, sendo o último no novo parque onde se realizou a Feira Medieval, 

estando a Câmara á espera dos desenhos para ver se o lugar pretendido cumpre todos os 

requisitos para que possa ser instalado. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á questão da Conservatória e as obras, informou que a fração onde 

estava instalada a Conservatória não pertence à Câmara Municipal, logo não se pode intervir, 

gastar do orçamento municipal em algo que não é propriedade da Câmara. --------------------------  

 ----------- Informou ainda que após a visita do Sr. Secretário de Estado, uma das coisas que 

ficou clara era que a mudança se faria rapidamente, não havendo nenhuma razão para que não 

fosse feito, porque o valor a investir não era tão grande. ----------------------------------------------------  

 ----------- Disse que existe um novo projeto para a vala de Montelongo, já foi fracionado 

podendo fazê-lo por partes e o custo para a execução do projeto, para uma vala, é superior a 

100.000,00€ (cem mil euros) o que faz pensar e refletir e ver como avançar. -------------------------  

 ----------- Sobre o parque da cidade informou que a Câmara tem cerca de 100.000m
2
, (cem mil 

metros quadrados) adquiridos, nessa área a Câmara tem os campos de arroz, havendo 

também um projeto para toda a área, faltando comprar o resto dos terrenos sendo que a 

dificuldade é saber quem são os donos. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á intervenção do Membro Carlos Viegas, ouviu com toda a atenção 

tendo tomado as devidas notas. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a intervenção do Membro Jorge Grangeia, respondeu que Oliveira do Bairro faz 

parte de Portugal, apesar de a percentagem de desemprego estar aquém do que é a média 

nacional, estando a cerca de 2/3. Confirmou que se sente um maior número de pessoas a 

solicitar apoios, a Câmara tem dado mais respostas e as IPSS têm tido mais pedidos. ------------  
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 ----------- Informou que a organização da Rede Social está capacitada e bem organizada para 

dar boas respostas ás necessidades que vão surgindo. -----------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a intervenção do Presidente da Junta de Oiã Dinis Bartolomeu, relativamente ao 

Parque do Prego, disse estar um procedimento em curso para a reconstrução da casa e do 

café. Esclareceu que a cobertura está danificada em dois sítios, devido á queda de árvores, 

mas a mesma tem de ser toda retirada, porque é em amianto e só para repor a cobertura vai 

ser gasto cerca de 10.000,00€ (dez mil euros) estando já orçamentado. -------------------------------  

 ----------- Informou que existe também um orçamento para a requalificação de algumas mesas e 

que já tinha dado indicação para a disponibilidade de saibro para melhorar quer os acessos 

quer a zona dos parques do Prego e Lagoa. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a questão da Rua das Azenhas e da ADRA, disse haver uma permanente 

pressão por parte da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, para que a situação seja 

contemplada o mais breve possível. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a questão da Reforma Administrativa e respondendo ao Membro André 

Chambel, disse que de facto lendo o que vinha na lei, à primeira evidência cada Câmara teria 

que organizar uma comissão e o tempo já tinha passado. --------------------------------------------------  

 ----------- Informou que foram feitos uma série de contactos e o que foi transmitido por várias 

entidades com responsabilidade na presente matéria, foi que isso só se aplicaria onde tenha 

havido alterações aos limites geográficos o que não se aplicava ao concelho de Oliveira do 

Bairro. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse também ser verdade e que foi transmitido pelo Ministério da Administração 

Interna que o mesmo iria fazer chegar aos cidadãos, das freguesias que foram agregadas, os 

dados necessários para que tudo corra o melhor possível. -------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a questão do SAMA e da candidatura concorda que foi ótimo. ------------------------  
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 ----------- Relativamente à ZIO, disse que era uma empreitada que tinha algum tempo e que 

tinha muitos arruamentos que foram sendo levados a efeito, chegando finalmente a altura de 

estar asfaltada a ZIO. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a referência à ata da reunião de Câmara, relativamente á cedência de parcela á 

Junta de Freguesia de Oiã, disse ter ouvido essa questão por parte do Sr. Vereador e sem 

qualquer dado, esclareceu que foi dito por si que, se a senhora deu a Câmara estava disponível 

para ajudar a apoiar, mas tem que ter elementos por parte de quem deu e de quem recebeu 

para que se possa tratar do processo. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á questão das contas do relvado sintético, esclareceu que as contas da 

Câmara de Oliveira do Bairro, estão e continuarão atualizadas e no âmbito da responsabilidade 

das suas sucessivas responsabilidades, continuarão em dia. ----------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que contas atualizadas, não significa que não haja contas que estejam no 

prazo normal de pagamento, o que era procedimento normal e que fazia parte da gestão, 

garantiu que cumprindo as responsabilidades da confiança que em si foi depositada e se assim 

for a vontade, selo-á novamente, disse que não fará protocolos plurianuais para que possam ter 

execução física no limite do mandato e cuja responsabilidade financeira, passe para o mandato 

seguinte. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que seguramente não ficarão faturas de valores superiores a 1.000.000,00€ 

(um milhão de euros), de obra executada vários meses antes das eleições e que apareçam na 

Câmara Municipal vários meses depois das mesmas eleições. --------------------------------------------    

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

SANTOS – informou que aquando da intervenção do Membro Carlos Viegas, foi citado o nome 

do Vereador Henrique Tomás, que solicitou o uso da palavra. ---------------------------------------------  

 ----------- Informou ainda que o art.º 41 alínea h) do Regimento permite aos Vereadores, no 

Período da Ordem do Dia, pedir ou dar explicações ou esclarecimentos, por sua vez o artigo 
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43º ponto 2 é que dá o direito aos Vereadores de exercerem o direito do uso da palavra sem 

ser necessário a concessão do Sr. Presidente. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- No que diz respeito ao Período da Ordem do Dia o artigo 43º ponto 1 diz que “a 

palavra é concedida ao Presidente da Câmara, ou seu substituto legal para: -------------------------  

 ----------- a) no Período Antes da Ordem do Dia prestar os esclarecimentos que lhe foram 

solicitados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que o Vereador Henrique Tomás pediu para prestar um esclarecimento, se o Sr. 

Presidente da Câmara autorizar, não via inconveniente, se não autorizar sugere então que faça 

a sua intervenção no Período da Ordem do Dia. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Deu se seguida a palavra ao Presidente da Câmara para se pronunciar: -------------------  

 ----------- Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 

disse que tudo o que fosse esclarecimento tinha a sua concordância total. ----------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

SANTOS – deu assim o uso da palavra ao Vereador Henrique Tomás, para que este prestasse 

o seu esclarecimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Vereador HENRIQUE TOMÁS – começou por esclarecer que pediu o esclarecimento, 

porque em sua opinião se estava no tempo de falar no espírito da Lei. ---------------------------------  

 ----------- Esclareceu ainda que a afirmação que fez e que foi reproduzida para o Jornal da 

Bairrada, foi no sentido de que toda a gente saberia a sua posição relativamente ao assunto da 

Reorganização Administrativa, desde que foi lançado o Documento Verde até ao Decreto Lei 

que promulgou a agregação das Freguesias. Disse que quando verificou que todas as 

providências cautelares tinham caído e que o Governo sempre se tinha recusado a rever fosse 

o que fosse, por muito injustas que foram algumas situações. ---------------------------------------------  

 ----------- Afirmou que gostaria que ficasse bem claro que nesse aspeto continuaria a ser 
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intransigente, que não está de acordo com a agregação das Freguesias. ------------------------------  

 ----------- Aproveitou para saudar os Presidentes de Junta das respetivas Freguesias que 

tiveram a responsabilidade de lançar as providências cautelares, que a Câmara Municipal 

financiou com o voto favorável por parte do Executivo Municipal, mas isso não mudou em nada 

a sua posição. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que não sabia até que ponto é que o Membro Carlos Viegas, não quis esconder 

de alguma forma, uma situação em que o mesmo se apoiou numa votação na Assembleia de 

Freguesia e depois acabou por apresentar uma proposta totalmente diferente. -----------------------  

 ----------- Reafirmou que continua a ser visceralmente contra a agregação das Freguesias. -------  

 ----------- Informou que houve uma manifestação da ANAFRE em que estiveram presentes, um 

representante do PS do concelho e os três membros das Juntas de Freguesia intervenientes. --  

 ----------- Dirigindo-se aos Presidentes de Junta das Freguesias que não fazem parte do 

processo de agregação, disse não ter havido qualquer tipo de solidariedade para com as 

restantes Freguesias. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi pedido também um esclarecimento pelo Membro Vitor Loureiro, tendo-lhe sido 

concedido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- VITOR LOUREIRO – referiu que na sua anterior intervenção a pedir esclarecimentos 

ao Sr. Presidente da Câmara e talvez por esquecimento este não respondeu á questão que lhe 

foi colocada; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Qual o custo dos muros? ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 

dirigindo-se ao Membro Vitor Loureiro referiu que não tem tudo na memória, mas o custo onde 

se encontram os muros, faz parte de uma empreitada global de vários outros arranjos, sendo 

empreitadas de várias centenas de milhares de euros, mas não são os muros em questão que 
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custam isso, mas sim a empreitada onde estão englobados. -----------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que em pormenor ou em reunião de Câmara, tudo é medido e 

quantificado, havendo portanto as constas finais de todas as obras. -------------------------------------  

 ----------- Em seguida deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 5.1. – 

Apreciação da informação do Sr. Presidente da Câmara acerca da Actividade Municipal, 

sendo dado o uso da palavra ao Presidente da Câmara. ---------------------------------------------------- 

 ----------- Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 

disse que o documento enviado aquando da convocatória, refletia o que de relevante se passou 

entre a última Assembleia e o dia 12 de Junho. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que não ia dar ênfase a nenhum assunto em especial, estando disponível para 

responder ás questões que quisessem colocar. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

SANTOS – informou que o Presidente da Junta de Freguesia de Bustos, se tinha ausentado da 

presente Assembleia Municipal, a fim de desempenhar funções como Presidente da Junta. -----  

 ----------- Seguidamente o Presidente da Assembleia Municipal solicitou aos Membros presentes 

que desejassem usar da palavra, que procedessem à respectiva inscrição, tendo 

posteriormente dado o uso da mesma ao primeiro interveniente. -----------------------------------------  

 ----------- NUNO BARATA – entregou a sua intervenção por escrito a qual se transcreve na sua 

integra; -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Ao longo destes últimos 8 anos muitas vezes aqui me ouviram falar do investimento 

feito na educação… da aposta prioritária e estruturante na educação por parte deste executivo.   

 ----------- Durante boa parte desse tempo esgrimimos argumentos sobre a carta educativa e, 

particularmente, sobre os equipamentos existentes à altura e os novos Pólos escolares e, neste 

ponto específico, o seu número. ------------------------------------------------------------------------------------   
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 ----------- Importará hoje, no meu entender, e enquanto analisamos a actividade municipal voltar 

a falar sobre educação… ---------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Os Pólos escolares são uma realidade praticamente concretizada em absoluto…Como 

aliás tínhamos assumido…Como aliás tínhamos prometido… Está cumprido… ----------------------   

 ----------- Mas gostaria de vos falar do “edifício educação” mas não dos edifícios “Pólos 

Escolares”… Do nosso “Edifício Educativo” enquanto conceito estratégico… Um edifício 

idealizado, projectado e concretizado pela Senhora Vereadora Laura Pires, obviamente com a 

anuência, concordância e ajuda do Sr. Presidente da Câmara e dos seus colegas Vereadores. -   

 ----------- Poderão certamente, os Senhores Deputados, discutir as opções, as estratégias, 

discutir até as prioridades e os caminhos… ---------------------------------------------------------------------   

 ----------- Mas não colocarão certamente em dúvida, que existiu e ainda existe… Uma ideia, 

uma visão, um conceito.-----------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- O arquitecto … ou, sendo mais correcto no que ao género diz respeito, a arquitecta de 

todo este edifício foi muito para além do betão armado, dos tijolos ou dos revestimentos 

(também esses tão necessários). -----------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- A arquitecta de todo o “edifício educação” foi e é a Sra. Vereadora Laura Pires. ---------   

 ----------- A senhora arquitecta deste edifício educativo…projectou um edifício com fundações 

muito sólidas e bem ramificadas… Desenhou uma estrutura alicerçada numa aposta clara em 

recursos humanos qualificados em todas as áreas de actividade e em todos os níveis de 

intervenção. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Como é disso exemplo a aposta intransigente em dotar a componente de apoio à 

família (CAF) exclusivamente de técnicos com o perfil e a formação adequados, acontecendo o 

mesmo com o pessoal auxiliar. --------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Desenhou um edifício com portas abertas para a inclusão social e para a igualdade de 
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direitos.-  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Como é disso exemplo o cuidado com as crianças com necessidades educativas 

especiais de caráter permanente e o que, por elas, foi feito dotando os espaços de 

equipamento adequado e de salas específicas para que essas crianças possam potenciar o seu 

desenvolvimento cognitivo. Ou a implementação de projectos como “Escola à Medida”, “Espaço 

Mudança” ou o projecto “RAMPA” que promovem a integração étnica e potenciam gerações 

mais incluídas, logo mais inclusivas. -------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Ou ainda o regulamento das bolsa de estudo que abrangem hoje o ensino superior. ---   

 ----------- Rasgou amplas janelas em todas as paredes do edifício voltadas para o futuro, bem 

abertas para uma visão transversal do conceito educação e formação que abre perspectivas 

educativas que vão muito para além da formação formal e curricular… para caminharem, lado a 

lado, com a educação ambiental, social e humana. -----------------------------------------------------------  

 ----------- A assunção como entidade promotora da Actividades de Enriquecimento Curricular; ---   

 ----------- A inclusão de actividades promotoras da expressão plástica e dramática nos horários 

da componente de apoio à família. ---------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- A implementação de projectos como o “E agora Ruca” ou “O senhor dente” na área da 

saúde, ou” Toc’a Mexer” ou “Programa Peixinhos” na componente desportiva. -----------------------   

 ----------- Revestiu cada uma das paredes deste edifício com a qualidade e o cuidado de quem 

pensa que nem só de paredes, quadro interactivos e climatização vive a educação. ----------------   

 ----------- A criação de bibliotecas escolares e a continua dinamização das mesmas, ou o 

projecto “fruta escolar” cuja relevância é indesmentível…e acreditem que eu sei do que estou a 

falar… --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mas não se limitou a desenhar o edifício, desenhou também a sua zona envolvente e 

os seus arranjos exteriores… Apostou num edifício implantado numa zona ampla… De fáceis 
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acessos para todos, ligando este edifício a muitos outros, ligados ao ensino mas também ao 

associativismo, às IPSS´s, a um significativo número de projectos científicos, culturais e 

formativos… --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- I.E.C., Museu de Etnomúsica, Escola de Artes da Bairrada, Rede de Bibliotecas 

Escolares, Biblioteca Municipal, pólos de Leitura, SUMA, são só alguns exemplos de 

instituições que gozam das facilidades proporcionadas por esses acessos amplos…  --------------  

 ----------- Pensou em extensos espaços verdes onde confluíam a ciência, o ambiente e a 

cultura. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Como a “Festa da Criança” ou os “Campos de férias da Páscoa e do Verão” -------------   

 ----------- A Senhora Arquitecta, jurista de formação e Vereadora por vocação… Deixou este 

extraordinário edifício pronto…implantado e a funcionar…  -------------------------------------------------  

 ----------- Mais um paradigma que mudou… Parabéns senhora Vereadora…Bom trabalho… -----   

 ----------- Será uma responsabilidade grande, um desafio enorme, e uma motivação 

extraordinária para quem, depois de si, se vier a sentar nessa cadeira. ---------------------------------   

 ----------- É com orgulho que caio consigo…” --------------------------------------------------------------------   

 ----------- ANDRÉ CHAMBEL – dirigindo-se ao Sr. Presidente da Câmara disse que gostaria 

que lhe fossem dadas mais algumas informações relativamente à 2ª revisão do PDM.  ------------  

 ----------- Disse que era referido no documento que lhe foi entregue, nas páginas 10 e 11, que 

foram feitas várias reuniões, houve a emissão de vários pareceres, recomendações, a 

georreferenciação de vários locais agro pecuários e estufas, foram desenvolvidos os restantes 

trabalhos em conformidade com os pareceres, mas numa das atas de reunião, foi referido que 

“está a ser efetuada, mapa do ruído, mapa da avaliação ambiental estratégica, plano municipal 

de defesa da floresta contra incêndios. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que ainda está a ser feito uma série de trabalho preparatório por parte da 
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Câmara Municipal e que em sua opinião a revisão do PDM não está apenas pendente das 

Entidades Regionais ou Nacionais que têm responsabilidade na matéria. ------------------------------ 

 ----------- Relativamente á Atividade Municipal, não propriamente escrita no documento enviado, 

mas apresentada nas atas das reuniões de Câmara, disse que gostaria de ser elucidasse de 

uma questão do dia 13 de junho em que foi aprovada a 1ª revisão de preços provisória da 

Alameda da Cidade, mas na ata não vem o valor da revisão.  ---------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que a ata apenas refere e passou a citar “A Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade aprovar a 1.ª Revisão de Preços Provisória da Empreitada de “Requalificação 

da E.N. 235 – Nova Alameda da Cidade”, nos valores constantes da Informação da Unidade de 

Gestão Urbanística e Obras Municipais, datada de 7 de junho de 2013, que aqui se dá por 

integralmente reproduzida para todos os efeitos.”, fim de citação. ----------------------------------------  

 ----------- Disse que saber o valor da revisão, se era para cima ou para baixo, o valor 

concretamente, nada consta na referida ata e como era uma reunião privada, não era aberta ao 

publico, não se vai saber e o mais caricato é que nos pontos seguintes da mesma ata em que 

se fala na revisão de preços vem valores. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que era mais caricato ainda, no ponto 12, referente à aprovação da 1ª 

revisão de preços relativo à Casa da Cultura Dr. Alípio Sol, o valor da revisão de preços é zero 

euros. ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questionou assim o Presidente da Câmara, qual era o valor da 1ª revisão de preços 

da Alameda da Cidade.------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que foi dado um parecer favorável, por parte da reunião de Câmara 

relativamente à celebração de contratos de prestação de serviços em regimes de avença, para 

apoio administrativo a diversos procedimentos concursais, designadamente a construção do 

edifício sede da Fundação e a ampliação e requalificação da escola básica 2,3 Dr. Acácio 

Azevedo em Oliveira do Bairro. -------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Questionou o Sr. Presidente da Câmara, o porquê da contratação dos serviços 

técnicos externos, será que a Câmara não tem técnicos com capacidade para assegurar o 

referido apoio? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Lembrou que há uns meses atrás foi levantada a questão da existência de uma antena 

de telemóveis no pólo escolar de Vila Verde, que se mantém até á presente data, e gostaria de 

saber qual era o ponto de situação relativamente a esta questão. ----------------------------------------  

 ----------- Falou também de uma questão que foi levantada por si na última Assembleia 

Municipal, e que sobre isso já houve troca de telefonemas e mails, entre si e o Sr. Presidente 

da Câmara, relativamente ao aumento de capital social da ADRA, gostaria de saber em que 

ponto se encontrava a situação. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou ainda que veio a saber que inclusivamente esse ponto foi levado à 

Assembleia Municipal, pelo município de Águeda o qual foi aprovado. ----------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO – começou por deixar uma palavra de apresso ao Dr. Jorge 

Mendonça, Vereador que pediu a renuncia do seu cargo na presente data, certamente que 

muitas vezes não estiveram de acordo mas não pode deixar de dar uma palavra de apresso 

porque reconhece no Sr. Vereador a frontalidade e uma pessoa estudiosa de todos os dossiers.

 ----------- Estendeu a palavra de apresso a todos os outros Vereadores, nomeadamente aos  

Vereadores Laura Pires e Carlos Ferreira, que já foram bem elogiados na presente Assembleia, 

pelo seu colega Nuno Barata. ---------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Acrescentou que certamente o Vice Presidente seria elogiado mais tarde, e que leu no 

Jornal da Bairrada que a Alameda iria ser a obra do Sr. Eng.º Joaquim Santos, só se 

questionava se não sobrava nenhuma obra para o Sr. Presidente da Câmara porque alguma 

coisa teria feito nestes 4 anos. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Saudou a Sara Portovedo como presidente da Juventude Socialista presente nesta 

Assembleia Municipal, e dirigindo-se ao Prof. Oliveira, referiu que a sua indignação por se ter 
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aprovado a expressão “público”, no Regimento, para si e em sua opinião a expressão público 

foi somente para diferenciar o publico daqueles que são os Membros da Assembleia Municipal, 

porque mesmo os Membros da Assembleia não prescindem do seu estatuto de cidadãos. -------  

 ----------- Disse ainda que o Prof. Oliveira referiu que não era político, mas pessoalmente 

discorda dessa afirmação, porque ficarão para os anais da presente Assembleia os pedidos de 

esclarecimento deles ao Dr. Acílio Gala e as respostas. -----------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á Atividade Municipal, no que respeita à página 12 – Rotunda da ZIO 

com acesso a Fermentelos, “Aguarda-se o lançamento do concurso por parte da Estradas de 

Portugal, EP.”, questionou se a questão da aquisição dos terrenos necessários para a 

construção da referida rotunda estava toda resolvida. --------------------------------------------------------  

 ----------- Na página 14 – “Adaptação de 2 salas do r/c da antiga escola básica da Palhaça, com 

vista à instalação do Pólo de Leitura”, disse que pelo que sabia havia uma sala que seria usada 

pelo Museu de S. Pedro da Palhaça, questionou se era verdade, porque em sua opinião o 

referido museu, depois do falecimento do então responsável que era uma pessoa dinâmica no 

que diz respeito ao museu, perdeu alguma vivacidade. ------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á Alameda referiu que era uma obra que estava a avançar a olhos 

vistos, mas em sua opinião a forma como a gestão da Alameda foi feita, nomeadamente no que 

diz respeito á informação prestada aos cidadãos, foi deficitária e ainda hoje continua a ser. ------  

 ----------- Informou que muitas vezes era interrogado na rua sobre alguns pontos de situação, 

nomeadamente sobre a sinalética e que sentia alguma dificuldade em responder, porque 

também não sabia, pois o Executivo primou por informar muito pouco sobre todo o processo da 

Alameda. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questionou se as pessoas que vêm do lado do Hotel Paraíso, chegando á Junta de 

Freguesia se pode ir em frente ou se é obrigado a virar á direita, porque a forma como está feito 

levanta algumas duvidas, não está nenhum sinal que obrigue a virar á direita, presume portanto 
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que se possa seguir em frente. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse também não perceber que quem vem de Sangalhos e na zona da antiga cadeia, 

á esquerda, está lá um sinal que não permite virar á esquerda e está lá também um sentido 

proibido o que não percebe. Se a estrada é de sentido proibido, significa que quem vem da 

rotunda da Casa Verde não pode virar à direita, ou o sentido proibido é a dizer que é proibido 

andar pela esquerda. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questionou se os veículos pesados vão continuar a poder circular na Alameda, 

colocando mais premente a questão da variante, havendo já atualmente problemas com o 

trânsito na estrada Murta o que pensa que se vão agravar. -------------------------------------------------  

 ----------- Na página 39 – “Palácio da Justiça”, é dito que da parte do governo foi transmitido 

“que vão rever o projeto do novo Palácio da Justiça a fim de ajustar a dimensão/áreas aos 

serviços. Em relação ao Tribunal de Família e Menores vai haver uma reanálise ao número de 

Juízes de Família e Menores que poderá passar para dois.”, questionou se de facto há a 

certeza se o Palácio da Justiça é mesmo para avançar, pela informação dada dá a entender 

que sim.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- FERNANDO HENRIQUES – começou por referir que na página 6 da Atividade 

Municipal, era referido – “Contrato da Empreitada de “Execução da Rede de Drenagem de 

Águas Pluviais na Quinta das Basílias””, questionou o Sr. Presidente da Câmara se esta 

empreitada tinha a ver com a ligação à rede de Águas Pluviais da Alameda. --------------------------  

 ----------- Referiu que na mesma página – “Contrato da Empreitada de “Pavimentação de 

Arruamentos no Concelho 2013 – 1.ª Fase””, questionou quais seriam as freguesias 

contempladas com estas intervenções e em que arruamentos. --------------------------------------------  

 ----------- Disse que o assunto seguinte, já tinha sido abordado na presente Assembleia que 

tinha a ver com o muro que está a ser construído na já designada Travessa do Paraíso, 

questionou se aquele arruamento servia apenas para dar acesso à habitação do proprietário do 
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terreno, ou se de futuro iria servir algo que está contemplado no estudo feito para o local.  -------  

 ----------- Acrescentou que em sua opinião o muro está a ser bem construído de forma a poder 

suportar as terras que lhe estão subjacentes. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na mesma página, fez referência - …”Escritura Pública de Venda do prédio rústico 

artigo 4950, sito na Freguesia do Troviscal”…, e questionou o Sr. Presidente da Câmara de 

qual a razão da aquisição do mesmo e onde se situava concretamente. --------------------------------  

 ----------- Na página 10 – 2ª Revisão do PDM, disse que este assunto tem vindo a ser abordado 

com frequência em várias Assembleias Municipais e Reuniões de Câmara, e que além da 

informação que foi fornecida era fácil de avaliar a complexidade do processo. Para isso bastava 

verificar, por exemplo, que já tinham sido efetuadas enumeras reuniões com entidades que 

interferem no mesmo. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que apesar de se saber que alguns trabalhos relacionados com a dita revisão, 

competiam a outras entidades, este executivo optou, e bem, para que os mesmos trabalhos 

fossem efetuados pelos técnicos municipais de forma a possibilitar a celeridade do processo 

para que o mesmo fosse colocado a discussão publica, sendo esta uma das fases a seguir, 

pois a sua conclusão final e respetiva homologação demorará algum tempo. -------------------------  

 ----------- Deu o exemplo do que tem acontecido em alguns concelhos do país, que esperam há 

vários anos pela aprovação e por isso dirigindo-se aos colegas da Assembleia Municipal disse 

que apesar da vontade e do empenhamento que tem vindo a ser conhecido, não só pela parte 

parte do técnicos mas também pelo Executivo era importante que se entendesse que não seria 

para breve a entrada em vigor da tão falada Revisão do PDM em Oliveira do Bairro. ---------------  

 ----------- Na página 15 – Pólo Escolar da Mamarrosa, disse que perante o teor da informação 

relativa a esta empreitada fica apreensivo sobre alguns entraves que poderão ter implicações 

no início da obra que se previa para 17 do mês corrente, questionou o Sr. Presidente da 

Câmara qual era o ponto de situação. -----------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Na página 16 – “Nova Alameda da Cidade”, fez referência a um pequeno troço de 

estrada, que ligará futuramente á Rua de São Sebastião, onde foi implantada a rede de 

drenagem de águas pluviais e também betuminoso, numa extensão de cerca de vinte metros. --  

 ----------- Disse que provavelmente a curto ou médio prazo, não seria executada na totalidade a 

abertura do dito arruamento, até à Rua de São Sebastião, sugeriu que deveria ser encontrada 

uma solução de remate do betuminoso, que impedisse a sua erosão na época das chuvas. -----  

 ----------- Nas páginas 18 e 19, nas referências que se faz ás Capelas do Sr. dos Aflitos e 

Capela Velha de Vila Verde, questionou o Sr. Presidente da Câmara se houve alguma evolução 

ao que era referido nas informações prestadas na Atividade Municipal. ---------------------------------  

 ----------- Nas páginas 21 a 38, disse que fazendo uma leitura mais atenta ao disposto nas 

páginas atrás referidas da Atividade Municipal, verifica-se que tem havido uma preocupação do 

Município a investir, não só nas grandes obras, mas também nos setores direcionados para a 

criação de condições para o bem estar das populações, desde as camadas mais jovens até ás 

classes seniores, passando a enumerar: -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na área da cultura é referido um leque de atividades nos Pólos de Leitura, Biblioteca, 

Museus e exposições temáticas em vários espaços adequados para o efeito; ------------------------  

 ----------- Na área recreativa é de destacar a Festa da Criança, Viva as Associações e Feira 

Medieval; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Apoios a iniciativas de algumas Associações que promovem eventos de vária ordem 

que envolvem as populações dos lugares onde as mesmas se realizam; -------------------------------  

 ----------- No setor do Conhecimento e Coesão Social, são referidas uma série de ações ligadas 

á Saúde, Conhecimento de Ciência Viva, fornecimento de refeições de livros e material escolar 

ás crianças mais carenciadas. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Destaca-se também a avaliação que é feita ás condições socioeconómicas de famílias 
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que ocupam os apartamentos municipais no sentido de se proceder à atualização das 

respetivas rendas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Realçou o Projeto Remobilar, que já proporcionou a doação de mobiliário e utensílios 

domésticos ás famílias de baixo rendimento.--------------------------------------------------------------------  

 ----------- Fez referência ao setor ligado ao Rendimento Social de Inserção, bem como a 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, cujas intervenções dos respetivos serviços tem 

vindo a procurar soluções no sentido de melhorar as condições de vida no seio familiar. ----------  

 ----------- Na área do Desporto e Juventude, que abrange várias modalidades desportivas, que 

se realizam nos equipamentos existentes no concelho é de realçar a utilização crescente das 

piscinas pela comunidade escolar. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Realçou que por detrás de tudo o que referiu está o conteúdo da intervenção do 

Membro Nuno Barata, relativamente á influência que tem tido a Sr. Vereadora Laura Pires, na 

execução de todos os trabalhos atrás descritos. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Na página 39 – Palácio da Justiça, disse que a situação referida no documento em 

análise vinha de certo modo, confirmar uma preocupação que da sua parte já se perspetivava 

há alguns anos. Apesar de saber que tem havido, ao longo de alguns anos, por parte do 

Presidente da Câmara todo o empenho junto das entidades que tutelam a pasta ligada á 

construção dos equipamentos deste tipo, para que a realização do projeto seja uma realidade, 

a verdade é que que face á situação financeira que o Pais atravessa, se receia que este 

objetivo seja dotado ao esquecimento e provavelmente o concelho não venha a ter o seu 

palácio de Justiça. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- VITOR LOUREIRO -  começou por dizer que na página 6 havia um terceiro Adicional 

ao contrato de empreitada da construção do 1ºCiclo Pré-Escolar Oiã Poente, no valor de 

174.853,40€ (cento e setenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e três euros e quarenta 

cêntimos) + IVA, questionou a que tipo de trabalho realizado se refere este Adicional. -------------  
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 ----------- Na mesma página, disse haver também um segundo Adicional ao Contrato de 

Empreitada de “Construção da Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico e Educação Pré-Escolar de 

Oiã Nascente no valor de 157.536,03€ (cento e cinquenta e sete mil, quinhentos e trinta e seis 

euros e três cêntimos) + IVA, questionou também a que tipo de trabalho realizado se refere 

este Adicional. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que o Pólo escolar atrás referido já tem três Adicionais, pediu assim que o Sr. 

Presidente da Câmara esclarecesse a presente Assembleia que qual o valor total do referido 

Pólo escolar Oiã Nascente.-------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questionou se estes Adicionais assim como noutros Pólos Escolares eram 

comparticipados ou se era o Município de Oliveira do Bairro a assumir na totalidade todos os 

Adicionais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na página 12, disse haver uma informação referente à Rotunda Industrial de Oiã e 

Fermentelos, referiu que na mesma rubrica havia sempre informação da rotunda do Silveiro, na 

presente informação da Atividade Municipal não há nenhuma informação sobre a mesma 

rotunda, disse que gostaria de saber se o Município desistiu da construção da referida rotunda.  

 ----------- RENATO ALMEIDA – entregou a sua intervenção por escrito, a qual se transcreve na 

sua integra; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Permitam-me que hoje venha a esta assembleia salientar algo que, como jovem, me 

enche de orgulho no que diz respeito à aposta clara na Educação que o PSD fez, em Oliveira 

do Bairro, nestes últimos quase 8 anos. --------------------------------------------------------------------------   

 ----------- A obra do pelouro da educação ultrapassa – em muito – as infra estruturas. --------------   

 ----------- Tempos houve em que – de vozes isoladas, perdidas em mentalidades fechadas, 

incultas e até injustas com os seus próprios filhos, netos e outros familiares – se ouviam ecos 

simplistas de quem via na educação puro despesismo. ------------------------------------------------------   
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 ----------- Caros colegas, a Educação não tem preço. ---------------------------------------------------------   

 ----------- É com este assento tónico, e com a responsabilidade de quem consegue compilar a 

sua visão estratégica em perfeita harmonia com a da comunidade educativa, que nasceram, 

proliferam e vivem em Oliveira do Bairro projetos formativos, interativos e lúdicos para: -----------   

 ----------- CAF’s e os jardins de infância, --------------------------------------------------------------------------   

 ----------- “Senhor Dente” ----------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- “Toc’A Mexer”, -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ”Peixinhos”, ---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- “A Expressar - Expressão Dramática e Corporal”,  ------------------------------------------------  

 ----------- “A Cantar – aulas de Música” ----------------------------------------------------------------------------   

 ----------- “Medidas de Cidadania”, com a SUMA ---------------------------------------------------------------   

 ----------- 1.º ciclo  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Tocar por Miúdos”, com a Escola de Artes ---------------------------------------------------------   

 ----------- “Projeto E Agora Ruca?” ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Vereadores de Palmo e Meio”  -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “O Museu vai à escola”  -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Mini-concertos”  --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Fruta escolar” -----------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- “Flor da Sabedoria”, com a SUMA ---------------------------------------------------------------------   

 ----------- “Oficinas de ciência”, com a Fábrica da Ciência VIVA --------------------------------------------   

 ----------- E ainda outros projetos dirigidos a mais do que um ciclo de escolaridade como: ---------   

 ----------- “Concurso de Leitura em Voz Alta”, Rede de bibliotecas escolares ---------------------------   
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 ----------- “Programa Municipal de Promoção da Acessibilidade”, ------------------------------------------   

 ----------- “Ler para Crescer…Crescer a Ler”, Biblioteca Municipal -----------------------------------------   

 ----------- “Páscoa VIVA” -----------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- “Oliveira VIVA” -----------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- “Bibliocaixa”, Biblioteca Municipal  ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Ao sabor da Poesia” --------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- “Tudo se transforma”, Museu de Etnomúsica  ------------------------------------------------------  

 ----------- “Um dia no Laboratório”, Museu de Etnomúsica  ---------------------------------------------------  

 ----------- “Cinema no Museu”, Museu de Etnomúsica  --------------------------------------------------------  

 ----------- “O Meu instrumento preferido”, Museu de Etnomúsica -------------------------------------------   

 ----------- Em Oliveira do Bairro cada criança tem oportunidade de escrever a sua própria 

sebenta que levará para a vida, com páginas diversas e coloridas de uma infância recheada de 

conhecimento formativo e educativo, formal e informalmente adquirido. --------------------------------   

 ----------- Neste bom contexto, destaco a geração mais jovem de políticos.  ----------------------------  

 ----------- Destaco todos os que participaram em mais uma edição da actividade de 

enriquecimento curricular “Vereadores de Palmo e Meio”  --------------------------------------------------  

 ----------- Uma atividade que promove, junto dos alunos do 4.º ano de todas as escolas do 

agrupamento de Oliveira do Bairro, a educação para a cidadania onde se transmite aos alunos 

das nossas escolas os valores e os princípios da democracia representativa, da 

responsabilidade e da responsabilização de uma cidadania activa, participativa e responsável. 

Valorizando o poder do voto e a sua capital importância para o regime democrático. ---------------   

 ----------- A importância das ideias e da sua defesa, o valor de uma escolha responsável e 

fundamentada que passa por vários processos de discussão e debate até a processos 
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eleitorais, para culminar numa reunião do executivo Municipal em que os Vereadores são os 

representantes eleitos em cada escola. ---------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Sublinho, o facto de, na edição deste ano, terem sido estes alunos, num processo 

largamente discutido e, também ele, sufragado, a escolher e a votar os nomes para os patronos 

de todos os Pólos escolares do município. -----------------------------------------------------------------------   

 ----------- Os nomes apresentados são inquestionáveis e reveladores de um conhecimento 

profundo da história e tradições da nossa terra. ----------------------------------------------------------------   

 ----------- De futuro esta realidade convergente vai abraçar outras gerações de jovens:  -----------  

 ----------- Passos determinantes foram já dados para que realidades como o Instituto 

Profissional da Bairrada e o Pólo da IERA - Incubadora de Empresas da Região de Aveiro, em 

Oliveira do Bairro, assessorada pela Universidade de Aveiro, sejam futuro presente. ---------------   

 ----------- A educação é um fim inacabado, necessita de renovação e de ação permanentes 

porque o meio é dinâmico e exigente.  ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Uma criança mal formada é um prejuízo, com responsabilidades a imputar a toda a 

comunidade escolar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Faço votos para continuar a ver a Educação em Oliveira do Bairro, nas áreas da 

competência municipal, nos rankings cimeiros do que de melhor se faz, do que de melhor se 

tem, pois quero acreditar que o meritoso trabalho executado, dará a seu tempo frutos de 

excelência.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

   --------- JORGE GRANGEIA – dirigindo-se ao Presidente da Câmara disse que as sucessivas 

informações da Atividade Municipal, que tem trazido a esta Assembleia ao longo das suas 

reuniões, eram o retrato da politica, opções e equidade no seu mandato para o concelho de 

Oliveira do Bairro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda que foi deixado um legado de betão, obras e infraestruturas para 
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gerações vindouras que seguramente irão ter dificuldades em as conservar, mas também eram 

necessárias. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se novamente ao Presidente da Câmara, referiu que a qualidade ambiental 

também era um legado e no seu mandato nada tem feito em referência à limpeza dos rios, dos 

cursos de água e suas margens que serão uma preocupação, para que as gerações vindouras 

possam usufruir desse bem precioso que o concelho de Oliveira do Bairro tem. ---------------------  

 ----------- Questionou o Sr. Presidente se já sabia, o tempo que faltava para que a obra da 

Alameda ficasse terminada. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- CARLOS VIEGAS – começou por dizer que na página 6 e na página 9 aparecia um 

contrato de empreitada de recuperação de um aqueduto no Troviscal em ambas as páginas. 

Disse que lhe queria parecer que o primeiro seria junto á pastelaria “Tropical” e o segundo seria 

um rebaixamento que houve no aqueduto perto dos semáforos. ------------------------------------------  

 ----------- Referiu que não sabia se a empresa que fez as duas obras, foi a mesma mas que o 

trabalho realizado no primeiro aqueduto que referiu não ficou nada bem, dizendo que mais 

parece uma lomba ao contrário. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na página 8, - Instalação de semáforos na Rua da Capela no lugar do Rêgo, disse que 

gostaria de dizer que desde o inicio do presente mandato tem levantado o assunto por diversas 

vezes, da necessidade premente de serem implantadas no cruzamento do Porto Clérigo – 

Troviscal, que tem sinalização semafórica e passeios pedonais em todas as direções, de 

passadeiras nas vias, permitindo aos peões um atravessamento mais seguro naquele local. ----  

 ----------- Lembrou que desde o início o Sr. Presidente concordou com a necessidade dizendo 

mesmo que o assunto ia ser objeto de estudo, dado alguma complexidade no local e mais tarde 

por várias vezes quando era questionado sobre o assunto referia sempre que o mesmo estava 

em estudo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na página 7 – Contratos de promessa de compra e venda de um terreno na Chousa – 
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Oliveira do Bairro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse também ter conhecimento que passou pela Deliberação do Executivo Municipal, 

a compra de um terreno na Mamarrosa para alargamento da Rua das Obras Sociais. -------------  

 ----------- NUNO BARATA – começou por dizer que maior elogia que se poderia dar a um líder 

seria reconhecer o mérito da equipa que lidera, que dirige e que coordena. O mérito de cada 

um deles será o seu mérito e o seu mérito será em última análise o mérito de todos.  --------------  

 ----------- Em seguida foi dado o uso da palavra ao senhor Presidente da Câmara, a fim de que 

este respondesse às questões formuladas pelos Membros da Assembleia Municipal. --------------  

 ----------- Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA –

em resposta ao Membro da Assembleia Carlos Viegas, disse que foi opção do atual Executivo, 

avançar para as expropriações apenas no limite e por isso foram feitos tantos acordos de 

cedências, uns gratuitos com edificação de muros e algumas infraestruturas e outros a preços 

determinados consoante as circunstâncias, os níveis de exigência e o interesse publico.  --------  

 ----------- Esclareceu que o que se passou com os confinantes da Rua das Obras Sociais não foi 

nada de diferente do que acabou de proferir. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre os valores, disse que podem ser consultadas atas em que, referente ao terreno 

em questão, foram adquiridas onerosamente parcelas de terreno para o mesmo arruamento a 

preços superiores e por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á questão da passadeira no Porto Clérigo e outras pinturas no 

concelho, esclareceu que não eram os funcionários da Câmara Municipal que procedem ás 

pinturas referidas são normalmente adjudicados pacotes de várias pinturas para reavivar 

passadeiras, construi-las de novo sendo procedimentos que deveriam ser lançados pelo menos 

uma vez por ano e aceita que em diversas alturas o devessem ter sido mais assiduamente. -----  

 ----------- Informou que serão dadas as notas retiradas da presente Assembleia referente a este 
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assunto, ao quadro técnico responsável por esta área, mais concretamente o Sr. Eng. Paulo 

Araújo.--  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a questão do aqueduto no Troviscal, disse que ainda não tinha sido 

intervencionado, tendo sido colocada uma parte posterior para alterar a lomba no sentido da 

profundidade, a situação está adjudicada mas ainda não foi levada a efeito. --------------------------  

 ----------- Relativamente ás intervenções dos Membros da Assembleia Nuno Barata e Renato 

Almeida, disse que de facto todo o concelho se orgulha de todo o investimento na educação, na 

área social e que esse investimento tem bases, tem visão estratégica, tem ideias e sobretudo 

está ao serviço e está executado. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que era importante ter os edifícios, mas o que era mais importante era o que se 

fazia com os edifícios e o que se pratica dentro desses edifícios. -----------------------------------------  

 ----------- Sobre a 2ª revisão do PDM, informou que recentemente foram mandados efetuar  

alguns planos, porque só após esta fase é que faz sentido, para que não tivessem que ficar em 

stand by, e tivessem que ser reformulados. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse acreditar que muito em breve poderá entrar em discussão pública, haverá outros 

passos a dar mas dai até á homologação serão aspetos mais burocráticos. ---------------------------  

 ----------- Sublinhou que a última reunião conjunta realizada, sobre este tema, tinha sido muito 

importante com o parecer favorável apesar de referir duas ou três condicionantes. -----------------  

 ----------- Sobre a questão levantada da capacidade dos técnicos municipais, esclareceu que 

nas obras municipais, e que são muitas obras, há pessoal de baixa, outros que finalizaram os 

contratos a prazo, há concursos abertos a decorrer, havendo muito trabalho a ser realizado. ----  

 ----------- Relativamente á antena situada junto ao Pólo Escolar de Vila Verde, disse terem 

recebido informação de que a antena iria ser mudada para junto da empresa “Canel” e que 

brevemente iria dar entrada, o projeto para que a Câmara licencie a mudança da mesma. -------  
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 ----------- Sobre a questão do aumento de capital e a questão da ADRA, disse que por força de 

não haver um sentido e um consenso de todas as Câmaras sobre a matéria, foi promovida uma 

reunião dos técnicos da área financeira e jurídica de forma a ver se saia algum consenso, o que 

não se verificou. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á intervenção do Membro da Assembleia Armando Humberto, e sobre a 

questão dos terrenos para a implantação da rotunda da ZIO, disse que era uma obra a levar a 

efeito pela Estradas de Portugal e consequentemente as expropriações também serão a cargo 

da EP. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que a EP, solicitou ao município que tratasse dessas mesmas expropriações 

para que o processo fosse mais célere, esclareceu que os terrenos pertencentes á empresa 

“Metalagueda”, estão hipotecados á banca, estão a ser feitas as diligências necessárias junto 

de um administrador de insolvência, junto da própria banca para ver se rapidamente se 

consegue dizer ás EP, que podem avançar com lançamento do concurso. ----------------------------  

 ----------- Sobre a rotunda do Silveiro, disse que como no caso anterior é da responsabilidade 

das Estradas de Portugal, sendo eles que estabelecem as prioridades, passando a ser mais 

prioritária a rotunda da ZIO. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á instalação do Pólo de Leitura e Museu no edifício da antiga escola da 

Palhaça, disse que o edifício dispõe de quatro salas que depois da restauração, está uma sala 

prevista para o Pólo de Leitura, outra para parte do espólio do Museu e uma outra para a Junta 

de Freguesia onde irão funcionar as Assembleias de Freguesia. ------------------------------------------  

 ----------- Sobre a questão colocada relativamente á sinalização da Alameda, informou que o 

sinal de STOP, será para cumprir mas depois se poderia seguir em frente não tendo obrigação 

de virar à direita, sobre o sentido proibido disse que quem vem do lado Sul, terá que ir á 

rotunda não podendo virar, sendo que se existem dois sinais no local foi porque os técnicos 

tiveram a sua razão para os colocar, acrescentando que poderão ser de caráter provisório uma 
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vez que as obras ainda estão a decorrer. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á circulação dos pesados, informou que enquanto não houver outra 

alternativa, no sentido nascente / poente, terão que circular pela Alameda e por essa razão é 

que a prioridade foi alterada para o sentido nascente / poente de forma a que os camiões sigam 

o seu curso sem terem que parar no centro da cidade á espera de prioridade, poluindo assim 

menos. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre os ajustes do Palácio de Justiça, disse que ficou claro que eram ajustes no 

sentido de fazendo face ao que é necessário, eventualmente eliminar lugares na cave, ou seja 

ajustes em baixa por forma a diminuir o valor da construção, mas não diminuir a capacidade de 

oferta de serviços e instalação de serviços. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Membro da Assembleia Fernando Henriques, disse que de facto a 

questão do saneamento tem ligação á Alameda. --------------------------------------------------------------                    

 ----------- Relativamente á Travessa do Paraíso, disse ter sido assim denominada por forma a 

ser identificada a empreitada e não serve de acesso apenas a uma habitação, serve de acesso 

a várias habitações pela parte de trás. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a venda do terreno no Troviscal, disse ser um terreno que não estava a fazer 

falta, em conversa com a Junta de Freguesia foi entendido alienar o mesmo, porque havia 

interessados e simultaneamente foi atribuído o valor equivalente de 32.500,00 € (trinta e dois 

mil e quinhentos euros), á Junta de Freguesia para ser investido no Parque e noutras obras de 

interesse á Junta de Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que já começou a construção do Pólo da Mamarrosa. ------------------------------  

 ----------- Relativamente ao remate da rua sem saída, na Alameda, disse ser uma situação a 

tomar nota, mas que a empresa que leva a efeito as obras são responsáveis num período de 

garantia e que com certeza salvaguardarão a questão referida. -------------------------------------------  
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 ----------- Sobre a intervenção do Membro da Assembleia Vitor Loureiro, disse que qualquer 

adicional e que faz parte das regras, os trabalhos a menos deixam de ser comparticipados pelo 

QREN e os trabalhos a mais nunca são comparticipados, no entanto é obrigação do município 

fazer as coisas bem e como os Pólos são modulares, não há nada de mais a não ser questões 

que se prendam com a situação dos terrenos, tudo o resto são adaptações que todos os Pólos 

Escolares passaram e tiveram os mesmos contratos a mais. ----------------------------------------------  

 ----------- Sobre a intervenção do Membro da Assembleia Jorge Grangeia, sobre o retrato e o 

legado de betão, disse que na presente Assembleia ficou bem evidente que há muito mais para 

além do betão e para além disso a quem se destina e quem usa são as pessoas. -------------------  

 ----------- Relativamente á limpeza dos rios, disse que se for preciso intervir na margem de um 

rio, tem que ser pedida licença, quanto mais mexer. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a questão que levantou sobre a conclusão da Alameda, disse que respondia de 

seguinte forma; como é sabido irá decorrer a FIACOBA e a Feira do Cavalo que é aberta ao 

público no dia 12 de Julho, disse haver a confirmação da presença de um Membro do Governo 

e nesse dia irá ser inaugurada a Alameda, pelas 17h e 30m. ----------------------------------------------  

 ----------- Estendeu o convite a todos os presentes para assistirem ás duas cerimónias que irão 

decorrer na data atrás referida. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em seguida deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 5.2- Análise das 

atas das reuniões tidas com os Autarcas das Freguesias de Troviscal, Palhaça e Oliveira 

do Bairro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS, 

começou por referir que era um ponto que se prendia com uma iniciativa, decidida na Comissão 

Permanente, que não teve mais do que a intenção de dar a oportunidade a todos os eleitos, 

aos órgãos autárquicos de Freguesia de poderem de viva voz e com a maior proximidade 

possível, abordarem, questionarem, falarem sobre tudo aquilo que entendessem e 
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legitimamente têm direito sobre as respetivas freguesias. ---------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que foram momentos em que de uma forma perfeitamente espontânea, 

foi percebido pela Comissão Permanente, que todos os eleitos apreciaram, foi também 

percebido que se for dada a oportunidade de se proporcionar mais iniciativas do género, as 

pessoas participam, falam, têm ideias e criticas que provavelmente algumas serão injustas, 

mas faz parte de todo o processo. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em sua opinião disse que no final de todas as reuniões, a Comissão Permanente está 

na posse de elementos que permitem afirmar com toda a certeza que de facto foi uma iniciativa 

louvável e louvada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que para o futuro, ficava este simples legado e que dessa forma o entendam os 

vindouros e mais valorizada será a decisão tomada pela Comissão Permanente, na realização 

das referidas reuniões. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que neste período da Ordem de Trabalhos, se poderá discutir e comentar o 

que aconteceu nas últimas três reuniões, respetivamente nas freguesias do Troviscal, Palhaça 

e Oliveira do Bairro.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que foi feita a critica e bem de que a altura para a realização destas ultimas 

três reuniões, pecava por tardia mas também foi percebido pelos eleitos que circunstancias 

aconteceram, a Reforma da Administração Local com tudo o que implicou, que levaram a ter 

que retardar a realização das ditas reuniões. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou ainda que apesar da crítica atrás referida, em todas as três ultimas reuniões, 

todos os que interviriam nas mesmas, reconheceram e avaliaram como muita positiva a 

realização das reuniões. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse desejar e esperar que a abordagem que todos os Membros da Assembleia, têm 

para fazer neste ponto se mantenha dentro daquele que foi o espírito atrás referido, que foi 

como os três Lideres de Bancada referiram, que acima de tudo estavam nas reuniões para 
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ouvir para depois internamente apreciarem e fazerem o juízo daquilo que foi ouvido.---------------  

 ----------- Disse não ter dúvidas que o debate político, a participação politica, o enriquecimento 

político das pessoas, com esta pequena intervenção, teve contributos no sentido da sua 

melhoria e assim todos os Membros da Assembleia o entendam e valorizem nesse mesmo 

sentido.-  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi dado o uso da palavra aos Membros da Assembleia que desejassem intervir neste 

ponto da Ordem de Trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- NUNO BARATA -  disse que sobre as reuniões da Comissão Permanente com as 

Juntas e Assembleias de Freguesia do Troviscal, Palhaça e Oliveira do Bairro e antes de entrar 

na abordagem aos conteúdos mais relevantes tratados nessas reuniões, numa altura em que 

foi concluída a ronda por todas as Freguesias, gostaria de fazer uma análise global da 

iniciativa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que esta ideia e a sua concretização foi mais um exemplo do que pensa ter sido 

uma aposta ganha por parte desta Assembleia Municipal, no seu todo e em particular do seu 

Presidente da Assembleia Dr. Manuel Nunes. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ter sido procurado nesta iniciativa estar a altura das responsabilidades, 

colocando nos gestos e nas ações aquilo que é assumido nas palavras. -------------------------------  

 ----------- Referiu que certamente poderiam ter feito melhor, mas agora que foi terminado o 

périplo pelas Freguesias, com certeza que se faria ajustamentos melhorando muitos aspetos, 

mas é verdade que foi assumida uma responsabilidade e não deixou de ser concretizada. -------  

 ----------- Disse que enquanto Assembleia souberam ultrapassar as dificuldades e os obstáculos 

inerentes aos que querem e fazem novo. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que no seu entendimento o objetivo fundamental era aproximar a Assembleia 

Municipal das estruturas ao nível de Freguesia, quiserem de viva voz ouvir quais eram as suas 
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aspirações, necessidades e problemas, não porque não fossem conhecidos, a maioria deles, 

mas porque desta forma, olhos nos olhos, seria como fosse muito mais percetível a 

hierarquização dessas necessidades. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que paralelamente a esta vontade estava também a de com este gesto 

reconhecer a importância o valor e o reconhecimento que esta Assembleia tem pelas estruturas 

de freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que da sua parte e em nome dos seus colegas de bancada, gostaria de 

sublinhar que a aprendizagem foi muito relevante e a iniciativa muito louvada. -----------------------  

 ----------- Quanto aos assuntos abordados nestas três reuniões, foi evidente a referência 

constante em cada uma das reuniões os condicionalismos e dificuldades criados pela demora, 

incrivelmente longa da Revisão do PDM. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Fez-se referência a arruamentos que não se podem concluir, casas que não se podem 

construir, requalificações que não podem avançar, crescimento e desenvolvimento de lugares 

que não acontecem, um sem numero que constrangimentos que em muito dificultam o trabalho 

das estruturas de freguesia e do próprio Executivo Municipal. ---------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que mesmo sabendo que esta é uma matéria cuja responsabilidade 

ultrapassa a Câmara Municipal, deixou o repto ao Sr. Presidente da Câmara, para que não 

deixe de continuar a diligenciar no sentido de se encontrar uma solução para este problema. ---  

 ----------- No que especificamente diz respeito á Freguesia do Troviscal, foi também muito 

vincada a necessidade de um auditório que possa dar resposta ás aspirações das Associações 

que nesta Freguesia desenvolvidas atividades culturais, como é o exemplo da Escola D’Artes 

da Bairrada, as bandas e os coros. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que como referiu na reunião, se está a concluir um auditório na sede do 

Concelho que servirá todo o concelho, com todas a valências necessárias e com a qualidade 

que se impõe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Referiu que se percebeu que todos querem estes equipamentos em cada uma das 

suas freguesias, tem que se pensar nestes investimentos como capazes de servir todas as 

freguesias e não construir um pró freguesia, os equipamentos estão ao serviço do concelho 

estejam eles implantados na freguesia que estiverem. -------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que no seu entendimento, na Freguesia do Troviscal mais do que um 

auditório a Escola D’Artes necessita de um aumento do número de salas de aulas, estando 

neste momento numa situação de quase rotura. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente a Freguesia da Palhaça, foi muito sublinhada a necessidade da 

conclusão das obras da feira e a construção de um novo Centro de Saúde, sendo dois projetos 

muito importantes para a freguesia, mas também para toda a zona envolvente à mesma. --------  

 ----------- Disse que também foi muito sublinhada a questão da ligação à A17 e o alargamento 

da Zona Industrial, factos que também teve oportunidade de sublinhar durante a reunião, que a 

resolução está pendente da questão da Revisão do PDM. --------------------------------------------------  

 ----------- Na Freguesia de Oliveira do Bairro, a questão social foi muito vincada com a 

emergência de uma nova pobreza e a atenção que tem que ser continuada a dar a esta 

problemática. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi referida ainda a questão da requalificação da zona envolvente à Estação e 

Caminhos de Ferro, bem como dos seus acessos, visto que se está perante um pólo de 

desenvolvimento e de atração de população, como são os transportes ferroviários de 

passageiros. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ainda sobre a Freguesia de Oliveira do Bairro, existiram várias referências à 

necessidade de criar pólos de animação, equipamentos e espaços que potenciem a vida na 

cidade sede de concelho, fora do período laboral, de forma a dar vida a uma cidade que parece 

morrer depois de terminar o frenesim normal dos dias de trabalho.---------------------------------------  

 ----------- Disse que em sua opinião, a conclusão da Casa da Cultura será um importante 
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caminho nesse sentido e uma resposta assertiva e estruturante a esses ensejos. -------------------  

 ----------- Referiu que de uma forma somaria, pensa ter abordado as grandes preocupações 

referidas nas três reuniões.-------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em tom de conclusão deixou um cumprimento a todas as Assembleia e Juntas de 

Freguesia, pela forma cordial que receberam a Comissão Permanente, pela profunda 

demonstração de responsabilidade politica que todos demonstraram ao longo das seis reuniões 

e pela lição de cidadania que todos deram no exercício exemplar da defesa dos superiores 

interesses da população.----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ CHAMBEL – reafirmou que a intenção inicial da realização das reuniões, não 

fossem nesta altura em final de mandato, mas outras prioridades surgiram. ---------------------------  

 ----------- Lembrou que uma das intenções destas reuniões seriam auscultar, mas também criar 

um hábito para que os futuros autarcas da Assembleia Municipal, possam ter as reuniões que 

forem possíveis junto dos autarcas de Freguesia, nestes moldes onde as pessoas falam 

abertamente não havendo receio de critica interna, partidária o que for. --------------------------------  

 ----------- Disse que o que essencialmente foi referido nas ditas reuniões ao nível de 

preocupações e necessidades, na Freguesia do Troviscal o seu Presidente vai ver resolvida 

uma das suas preocupações que era a necessidade de um parque infantil na sua Freguesia. ---  

 ----------- Foi também referida a necessidade de uma ligação á casa mortuária, uma queixa do 

não cumprimento de alguns compromissos assumidos para com a Freguesia, a necessidade de 

um auditório para dar apoio à Escola D’Artes da Bairrada, discordando com o seu colega Nuno 

Barata, quando refere que o auditório que está a ser construído na Casa da Cultura vai servir 

os interesses diários de atividades na Escola D’Artes da Bairrada, sendo lá que o auditório é 

necessário, em sua opinião. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi referida também a Revisão do PDM, que foi levantada em todas as freguesias, a 

necessidade de demolição de alguns edifícios devolutos, a necessidade de dinamizar o espaço 
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do “Arviscal”, e também questões relacionadas com a Reforma da Administração Local. ----------  

 ----------- Na Freguesia da Palhaça, disse ter havido uma sugestão que achou pertinente que 

era a Juntas de Freguesia poderem ser informadas dos licenciamentos que são feitos na área 

geográfica das suas freguesias, de forma a estarem informados e informarem os fregueses, 

relativamente a qualquer obra que seja iniciada na Freguesia. --------------------------------------------  

 ----------- Foi também referida a necessidade ou a oportunidade de um Centro de Saúde na 

Palhaça, a 2ª Revisão do PDM, a ligação da Zona Industrial e da Freguesia à A17. ---------------- 

 ----------- O problema já antigo do Museu S. Pedro da Palhaça, a expansão do mesmo ou a 

criação de um novo, ficou a questão. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A criação de um parque de estacionamento, junto ao cemitério da Palhaça, a 

necessidade de bons acessos e estacionamento para e na feira da Palhaça, a demora na 

conclusão e abertura da mesma e o tratamento paisagístico na Zona industrial. ---------------------  

 ----------- Na Freguesia de Oliveira do Bairro, falou-se no receio pela perda dos serviços das 

finanças e da Segurança Social. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Falou-se também na necessidade de se rever o protocolo entre a Câmara Municipal e 

as Juntas de Freguesia, com vista ao tratamento das valetas, a necessidade de passadeiras 

elevadas na Murta, de forma a permitir uma redução de velocidade do tráfego. ----------------------  

 ----------- Foi também referido o que aconteceu na cerâmica Rocha, a falha na preservação 

daquele património e consequentemente a sua perda. -------------------------------------------------------  

 ----------- Foi falada nas precariedades dos desfavorecidos, incluindo locais onde possam tratar 

das suas necessidades de higiene pessoal. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- A necessidade dos responsáveis por alguns pelouros estarem mais no terreno e não a 

espera que os problemas cheguem aos gabinetes. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Falou-se também nos condicionamentos no trânsito em alguns locais da nova 
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Alameda, a necessidade de maior cuidado na sinalização de trânsito da nova Alameda. ----------  

 ----------- Foi referia da melhoria das condições e de estacionamento e iluminação, na área 

envolvente da estação de Caminhos de Ferro, assim como no percurso que vai da cidade até á 

estação, nomeadamente na que diz respeito á iluminação. -------------------------------------------------  

 ----------- Foi questionado de que forma seriam feitas as cargas e descargas para os 

estabelecimentos comerciais da nova Alameda, uma vez que a via é estreito devido á 

existência do separador central. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi referido por alguns colegas, que ao analisarem as atas das referidas reuniões não 

havia precisão nas intervenções e de quem tinha proferido as declarações, esclareceu que 

quem faz as atas, são funcionários do município que têm acompanhado a Mesa e a Comissão 

Permanente nessa reunião, sendo muito complicado por parte dos funcionários, identificarem 

imediatamente de quem está a proferir as declarações e para além disso, nas primeiras 

reuniões que foram realizadas, não tinham mecanismos que permitissem gravar as 

declarações, atualmente já existe o mecanismo, um gravador, que não estando perto de cada 

interveniente não será fácil captar as palavras com toda a precisão. -------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO PINTO – queria deixar uma nota positiva de como o PS 

avalia esta iniciativa, levada a efeito pela Assembleia Municipal no sentido de promover 

reuniões com todas as Assembleias e Juntas de Freguesia do Concelho de Oliveira do Bairro. -  

 ----------- Disse que foram um conjunto de seis reuniões muito construtivas, em que de forma 

franca foi possível dialogar com as estruturas de Freguesia. -----------------------------------------------  

 ----------- Referiu que em todas as reuniões sem exceção ficou patente o amor que todos têm á 

sua terra e o sentido de servir as comunidades de que todos estão imbuídos. ------------------------  

 ----------- Disse acreditar que foi uma demonstração muito positiva daquilo que deve ser o poder 

local, no que diz respeito á proximidade com as pessoas e á vontade de as servir. -----------------  
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 ----------- Uma das notas que retirou dessas reuniões foi a necessidade de o Executivo se 

dedicar à “pequena obra”, tendo sido patente em todas as reuniões a exigência das pessoas 

para com os arranjos dos passeios, dos fontanários, dos parques o cuidado em manter o 

espaço comum, os parques infantis, os parques verdes nomeadamente nas Zonas Industriais. -  

 ----------- Um outro aspeto muito positivo, foi a ligação que cada vez mais é feita entre as 

exigências e o pagamento de impostos, nomeadamente o pagamento do IMI, ser cidadão no 

sentido integral do termo implica isso mesmo, pagar impostos, ter obrigações e exigir que esses 

mesmos impostos sejam gastos da melhor forma possível para o bem comum. ----------------------  

 ----------- O facto de todos sentirem que pagam impostos e aquilo que é feito é pago com esses 

impostos é muito importante que haja razoabilidade nos investimentos públicos e porventura a 

falta desse sentimento foi uma das coisas que nos conduziu para a crise que se está hoje a 

enfrentar, foi ter-se caído na ilusão que era possível viver indefinidamente com o dinheiro da 

Europa onde tudo era permitido, tantas vezes com tão pouca razoabilidade. --------------------------  

 ----------- Outra das notas, foi a vontade da generalidade das Juntas de Freguesias de verem 

estendidos os protocolos com a Câmara Municipal, por sentirem que podem fazer mais usando 

melhor os recursos de todos. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A revisão do PDM, ou o seu atraso, foi também referida como sendo um grande 

entrave para os jovens que se querem fixar e que vêm muitas vezes essa pretensão travada 

por um PDM manifestamente desfasado da realidade, o que leva a que muitos optem por 

outras paragens. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- As acessibilidades, foi outra nota importante, nomeadamente a necessidade de 

melhorar o acesso da Zona Industrial da Palhaça ao nó da A17, a valorização da ligação 

ferroviária a Oliveira do Bairro, nomeadamente melhorando o estacionamento junto á estação e 

as ligações para o centro da cidade, a questão dos postos de atendimento dos CTT e do seu 

possível encerramento é também uma preocupação, assim como o possível encerramento de 
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alguns serviços, nomeadamente na cidade de Oliveira do Bairro. ----------------------------------------  

 ----------- A questão do associativismo e a necessidade que há em articular o esforço feito pelas 

diversas Associações, a necessidade que há em garantir que as Associações conseguem 

colocar ao serviço de todos, os investimentos que fizeram, grande parte deles suportados na 

integra ou quase pelo município, para que esses não fiquem abandonados ou subaproveitados 

é outro grande problema que foi referido. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Verificou-se também algumas Freguesias com o sentimento de alguma descriminação 

negativa, julgando que esse sentimento tenha a ver com o processo da agregação de 

freguesias no concelho, terem sido três freguesias com a mesma cor politica, algo que levanta 

muitas interrogações deixando algum mau estar. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Uma outra nota, foi a forma determinada como no Troviscal foi reclamado um auditório 

para servir, não só mas também de apoio á Escola D’Artes, tendo sido usado um argumento 

muito forte que um auditorio na freguesia do Troviscal teria uma utilização intensa. -----------------  

 ----------- Em sua opinião este foi um grande argumento porque o maior argumento é as infra-

estruturas corresponderem á necessidade real das pessoas e o facto de servirem as pessoas e 

elas as quererem utilizar. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Uma última nota, foi para as questões sociais tendo ouvido com muito ênfase da boca 

do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro, relatos de situações de pobreza 

extrema, algumas envergonhadas, de pessoas que não têm sitio para tomarem banho ou que 

não conseguem cozinhar os alimentos que lhe são dados, porque não têm gás. ---------------------  

 ----------- Referiu que era uma situação preocupante que a autarquia deve estar cada vez mais 

atenta para evitar que estas situações conduzam a abandono escolar, perpetuando-se de 

geração em geração. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em resumo, disse que foi um identificar de problemas e necessidade que naquilo que 

diz respeito á bancada do PS, serão alvo de reflexão e certamente muitos deles passarão a 
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estar no topo da lista das prioridades. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS – deu 

de seguida o uso da palavra ao Presidente da Câmara. -----------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 

começou por felicitar o Presidente da Assembleia, os líderes de Bancada e todos os Membros 

presentes nestas reuniões, sendo estas importantes para que os assuntos sejam abordados 

abertamente e francamente. -----------------------------------------------------------------------------------------    

 ----------- Disse que leu as atas das várias reuniões que existiram, dessa leitura e do que foi dito 

pelos lideres de bancada, que mais ou menos fizeram um resumo das questões mais 

evidentes, entende que os Presidentes de Junta e Assembleias de Freguesia, reúnem 

assiduamente com a Câmara Municipal, sempre que entendem vêm ás reuniões de Câmara, 

estando por isso ao corrente das dificuldades, do andamento dos assuntos e assim continuarão 

a estar, merecendo toda a atenção por parte do Executivo Municipal, para que os concidadãos 

tenham cada vez melhor e mais qualidade de vida. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que enquanto responsável máximo, lutará desde a educação passando pela 

área social, pelas Zonas Industriais, área económica, ou seja todas as áreas de interesse e 

importantes para os concidadãos. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em seguida deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 5.3- Apreciação 

e votação da 1ª Revisão às Grandes Opções do Plano e Orçamento de 2013. ------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS – deu 

de seguida o uso da palavra ao Presidente da Câmara para que fizesse a introdução deste 

ponto da Ordem de Trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 

disse que era a 1ª Revisão ao Orçamento, sendo uma revisão em baixa, embora uma baixa 

pouco expressiva em cerca de 87.000,00€ (oitenta e sete mil euros), e que seria mais 
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acentuada não fosse a integração do projeto da Reorganização Administrativa, que numa futura 

revisão será incluída a receita desse projeto. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que por força da decisão do Tribunal Constitucional, foi incluída a introdução  

do aumento com as despesas de pessoal de forma a permitir o pagamento de ambos os 

subsídios de acordo com as regras e leis do País. ------------------------------------------------------------  

 ----------- Foram também feitos alguns ajustamentos, numa ou outra rubrica, nomeadamente de 

bens e serviços, de apoio ao tecido associativo com cerca de 50.000,00€ (cinquenta mil euros) 

em cada uma das três rubricas. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que uma das primeiras razões foi a passagem e introdução do saldo de 

gerência do ano anterior, superior a 2.000.000,00€ (dois milhões de euros) e na mesma medida 

a redução para equilíbrio do orçamento da verba registada e com valores orçamentados em 

termos de venda de património. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que de grosso modo, houve alguns ajustamentos que houve necessidade de 

fazer para regeneração urbana, reabilitação, mas nada de extraordinário, apenas alguns 

ajustamentos que deu ênfase no atrás proferido. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente, foi dado o uso da palavra aos Membros da Assembleia Municipal, que 

desejassem intervir neste ponto da Ordem de Trabalhos. ---------------------------------------------------  

 ----------- ACÁCIO OLIVEIRA – começou por dizer que a informação / proposta do Executivo, 

relativamente á 1ª Revisão ás Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2013, em 

discussão para ser aprovada ou não, pelos Membros da Assembleia Municipal, vem com um 

objetivo de se proceder á incorporação no orçamento de 2013 do saldo de gerência anterior, no 

valor de 2.369.026,31€ (dois milhões trezentos e sessenta e nove mil, vinte e seis euros e trinta 

e um cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que outro dos objetivos da 1ª Revisão era para introduzir alterações no 

orçamento, quer na parte da receita quer na despesa. -------------------------------------------------------  
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 ----------- Referiu que o presente Executivo, afirma que as alterações se traduzem em 

ajustamentos necessários ao cumprimento dos projetos previstos, passando necessariamente 

pelo reforço de alguns dos projetos e respetiva calendarização. ------------------------------------------  

 ----------- Disse que o Executivo em funções se auto elogia e vangloria-se, que com esta revisão 

orçamental para 2013 se chega a um total previsto de 34.871.742,40 € (trinta e quatro milhões, 

oitocentos e setenta e um mil setecentos e quarenta e dois euros e quarenta cêntimos), inferior 

ao inicialmente previsto no valor de 87.517, 60 € (oitenta e sete mil, quinhentos e dezassete 

euros e sessenta cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que o Executivo diz ainda que a presente revisão espelha a politica de rigor e 

boa gestão seguida pelo Executivo Municipal, sendo assim testemunho do cumprimento do 

programa político eleito. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que para a Bancada do PS o espelho que espelha tudo o que atrás referiu, 

estava muito embaciado.----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que a Bancada do PS, solicitava ao Sr. Presidente da Câmara os seguintes 

esclarecimentos; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na classificação económica 0901 – Vendas de bens de investimentos / terrenos – 

diminuições e anulações no valor de 2.648.823,01 € (dois milhões, seiscentos e quarenta e oito 

mil, oitocentos e vinte e três euros e um cêntimo), questionou se foram vendas de terrenos e 

quais. Questionou porque foi colocada a diminuição do valor no documento. ------------------------- 

 ----------- Na classificação orgânica e económica 01010201 – Despesas de pessoal – aumentou 

738.300,00 € (setecentos e trinta e oito mil e trezentos euros), questionou o porquê desse 

aumento e se tinha a ver com os subsídios de ferias e natal que estava a ser atribuído. -----------  

 ----------- Na classificação orgânica e económica 010102070107 – Equipamentos de informática 

aumentou 100.700,00 € (cem mil e setecentos euros), questionou o porquê desse aumento. ----  

 ----------- Na classificação orgânica e económica – Software de informática aumentou 
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115.535,00 € (cento e quinze mil, quinhentos e trinta e cinco euros), questionou também o 

porquê. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No projeto de ação de aquisição de equipamento informático – hardware - 110.700,00 

€ (cento e dez mil e setecentos euros), de equipamento informático, mais uma vez. ----------------  

 ----------- No projeto de ação de aquisição de equipamento informático – software – 123.035,00€ 

(cento e vinte e três mil e trinta e cinco euros), questionou qual era a diferença dos últimos 

equipamentos, dos anteriormente referidos nas classificações orgânicas identificadas. ------------  

 ----------- Acrescentou que houve um investimento em informática no município de Oliveira do 

Bairro, no valor de 449.970,00 € (quatrocentos e quarenta e nove mil, novecentos e setenta 

euros), sendo que quase metade do valor estava estrito ao projeto “Rede +- Oliveira do Bairro 

Rede”, que é suportado pela candidatura do programa operacional de competitividade “+ 

Centro” mas não se sabe qual a taxa de comparticipação ou o valor exato do referido apoio. ----  

 ----------- Referiu que a Bancada do PS, solicita ao Sr. Presidente da Câmara que dê uma 

explicação mais em pormenor, sobre os reforços constantes nos projetos de construção de 

100.000,00€ (cem mil euros), tratamento urbano 300.000,00 € (trezentos mil euros), no 

requalificação da zona central de Oliveira do Bairro – tratamento urbano 80.000,00 € (oitenta 

mil euros), na freguesia da Mamarrosa – requalificação das obras sociais 50.000,00 € 

(cinquenta mil euros) e na pavimentação e requalificação de rede viária do concelho no valor de 

170.000,00 € (cento e setenta mil euros). ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que foram valores que chamaram a atenção da Bancada do PS, pelo seu 

montante, gostariam por isso de ter uma explicação mais pormenorizada. -----------------------------  

 ----------- ANDRÉ CHAMBEL – começou por dizer que esta revisão e como tem acontecido nos 

anos anteriores, é uma obrigatoriedade legal e uma forma do Sr. Presidente da Câmara inserir 

em orçamento o saldo de gerência do ano anterior. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que também serve para aproximar a veracidade do orçamento, 
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eliminando a pretensão de venda de vários terrenos e assim fazer um acerto, serve também 

para incluir em orçamento o valor referente ao projeto da candidatura do SAMA, justificando-se 

por isso uma variação tão pequena no valor total do orçamento. ------------------------------------------  

 ----------- Em tom de conclusão, por tudo o que referiu disse que a Bancada do CDS votaria 

favoravelmente esta revisão. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- NUNO BARATA – entregou a sua intervenção por escrito, a qual passo a transcrever 

na sua íntegra; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Sobre esta primeira revisão ao orçamento, penso que não existirá muito para 

discutir… ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- É uma revisão obrigatória e é feita por duas razões fundamentais:  --------------------------  

 ----------- A inclusão do saldo de gerência, num valor de 2 369 026,31 euros e a inclusão do 

projeto de modernização administrativa “Rede +- Oliveira do Bairro em Rede”; -----------------------   

 ----------- Acrescerá a estes dois motivos um outro que se prende com o reajustamento do 

cronograma financeiro em função das empreitadas em curso.  --------------------------------------------  

 ----------- É ainda evidente uma redução do valor da receita prevista na venda de terrenos num 

valor de 2 648 823,91 euros. Valor esse obviamente inflacionado por condicionalismos que 

todos compreendemos, mas que agora se vê muito mais próximo do expectável. -------------------   

 ----------- Dizer ainda que tais reajustamentos conduziram a uma redução orçamental de quase 

90 mil euros, um valor manifestamente reduzido.  -------------------------------------------------------------  

 ----------- Penso poder concluir que estamos perante uma revisão que não procura a estratégia 

de uma redução orçamental para potenciar taxas de execução. Apenas um reajustamento 

normal, corrente, diria até que muito mais técnico do que politico…que resulta da actividade do 

nosso Município. --------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Não existe retirada de nenhum projecto relevante ou prioritário, pelo contrário… 
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Avançamos para a conclusão plena de todos os projectos assumidos com estruturantes e 

prioritários. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Fruto da capacidade de gestão do Sr. Presidente do Executivo, Sr. Mário João 

Oliveira, que marcou estes oito anos de gestão dos destinos do nosso Município por um 

equilíbrio extraordinário entre a implementação de todo o nosso projecto politico, que se saiba 

reconhecer com muito arrojado e exigente, e a manutenção da boa saúde financeira da Câmara 

Municipal.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O mérito é da impar capacidade, como gestor, do Sr. Mário João Oliveira. ----------------   

 ----------- Sr. Presidente,  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Senhoras e Senhores Deputados ----------------------------------------------------------------------   

 ----------- Agora, que estou prestes a cair, deixo aqui um reconhecido cumprimento ao Sr. 

Presidente, Mário João Oliveira, que, durante oito anos defendemos nesta e noutras arenas, 

contra ventos e marés. ------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Uma luta difícil e, muitas vezes dolorosa, de uma Bancada que defendeu sempre este 

Executivo e o seu Presidente. ---------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Um caminho, muitas vezes solitário, mas que fizemos com a força de quem acredita 

num projecto e numa ideia…De quem está disposto a pagar o preço por acreditar…  --------------  

 ----------- O preço será pago… já está a ser pago…  ----------------------------------------------------------  

 ----------- Mas os resultados estão bem à vista… E é obra feita… E bem feita… ----------------------   

 ----------- Um sentido aplauso pelo bom trabalho, Sr. Presidente, e com ele a certeza que eu, 

como outros, demos o melhor de nós para que não caísse… Como não caiu… Para que 

concretizasse como concretizou… para que ficasse como ficou e ficará…  ----------------------------  

 ----------- Assim sendo, é com muito orgulho, que estou em condições de afirmar que a bancada 

que ainda Lidero votará favoravelmente esta revisão. --------------------------------------------------------   
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 ----------- E que neste nosso voto se veja espelhado o reconhecimento que, aqueles que aqui 

represento, têm pelo desempenho autárquico deste executivo e do seu presidente.” ---------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS – deu 

de seguida o uso da palavra ao Presidente da Câmara, -----------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 

agradeceu as palavras que foram proferidas, não por si mas toda a equipa que tem liderado, 

porque o trabalho foi de todos para todos. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á intervenção do Membro da Assembleia Acácio Oliveira, disse que na 

apresentação deste ponto da Ordem de Trabalhos, tinha respondido antecipadamente a várias 

questões posteriormente levantadas. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A razão dos terrenos, esclareceu que foi para o equilibro do orçamento, se o saldo de 

gerência é introduzido o orçamento não pode ficar desequilibrado, sendo uma regra normal de 

boa orçamentação, de boas contas e gestão. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a questão do software, disse que a candidatura ao SAMA é sobretudo software, 

estranhando que o Membro da Assembleia Acácio Oliveira, não tenha percecionado isso. -------  

 ----------- Disse que a comparticipação é, face ao ilegível e quase tudo foi ilegível, o que foi 

proposto 85%, e portanto vai-se ter software comparticipado, que vai ajudar a fazer mais e 

melhor perante e para com os munícipes. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que foram feitos alguns ajustamentos e reforços em algumas rubricas que 

hoje parecem, vir a ser necessário a estarem mais dotadas de valores. --------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Membro da Assembleia Acácio Oliveira, disse que a visão ao contrário 

do que disse “do espelho embaciado” é bastante limpo. -----------------------------------------------------  

 ----------- De seguida foi pedido o uso da palavra, pelo Membro da Assembleia Armando 

Humberto Pinto, tendo-lhe sido concedida. ----------------------------------------------------------------------  
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 ----------- ARMANDO HUMBERTO PINTO – informou que a bancada do PS se ia abster, na 

votação deste ponto da Ordem de Trabalhos, porque entendem que esta não era uma revisão 

politicamente relevante. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que quando foi da discussão e votação do Orçamento, a Bancada do PS votou 

contra, estando por isso contra a linha traçada. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que entendem que esta era uma revisão necessária, para a introdução do 

saldo de gerência e serem feitos os ajustes necessários, não tendo nada a opor á revisão. ------  

 ----------- Não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi o presente assunto 

colocado à votação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Efectuada que foi a votação, verificou-se que o assunto: 5.3- Apreciação e votação 

da 1ª Revisão às Grandes Opções do Plano e Orçamento de 2013, foi Aprovado com 23 

Votos a Favor e 3 Abstenções, pelos Membros da Assembleia Municipal. -----------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

SANTOS – informou que eram 23 horas e 42 minutos, questionando assim a todos os 

presentes, se entendiam que os trabalhos fossem concluídos até à 01 hora. ----------------------------  

 ----------- ANDRE CHAMBEL – disse que pela Ordem de Trabalhos, e pelos vários pontos que 

ainda faltam para tratar, no seu entendimento não iria conseguir terminar os trabalhos até à 01 

hora. ----  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- NUNO BARATA – disse considerar exequível a conclusão dos trabalhos até há 01 

hora, prometendo ser sucinto nas suas intervenções. ----------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO PINTO – referiu que no próximo dia agendado para a 

segunda reunião da Assembleia Municipal, não vai estar no país, e por isso não gostaria que 

tivesse que ser realizada a segunda reunião. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em sua opinião acha que a Ordem de Trabalho é exequível até á 01 hora, embora 
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entenda os argumentos do Membro da Assembleia André Chambel. --------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ CHAMBEL – lembrou que foi feita uma alteração regimental foi elegido um 

Regimento, pelo qual se têm que reger, e o mesmo obriga a que os trabalhos terminem até á 

01 hora.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

SANTOS – referiu que não era hábito nem tradição, neste tipo de situação, haver uma votação, 

mas respeitando a opinião de todos os intervenientes, disse que não se poderia ir contra a 

vontade da maioria. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que mediante o resultado da votação que se ia fazer, para continuar ou não, 

ficava estipulado que quer se acabe a Ordem de Trabalhos ou não, á 01 hora os trabalhos 

seriam encerrados. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que o que diz o Regimento, é que os trabalhos se prolongam se houver a 

previsão de concluir os trabalhos, mas se não acabarem, terão que vir no dia 24 de Junho, para 

assim terminarem a Ordem de Trabalhos. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi o assunto colocado a votação, tendo-se verificado que os trabalhos continuavam 

até á 01 hora, com 18 votos a Favor e 8 votos Contra. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Em seguida, deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 5.4- Apreciação 

e votação da Proposta para Abertura de Procedimento Concursal para Recrutamento de 

Técnicos Superiores, na Área das AEC’s a afetar à Unidade de 3º Grau de Conhecimento 

e Coesão Social. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi solicitado o uso da palavra pelo Membro da Assembleia Nuno Barata, tendo-lhe 

sido concedida. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- NUNO BARATA – informou o Presidente da Mesa da Assembleia, que se considerava 

impedido de participar neste ponto da Ordem de Trabalhos. -----------------------------------------------   
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 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

SANTOS – aceitou o impedimento do Membro da Assembleia Nuno Barata, esclarecendo que 

era uma declaração de interesses uma vez que o Membro da Assembleia, estava ligado a esta 

área. ----  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deu de seguida o uso da palavra ao Presidente da Câmara para que fizesse a 

introdução deste ponto da Ordem de Trabalhos. -----------------------------------------------------------------  

  ---------- Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 

disse que sobre este assunto não havia nada que não fosse do conhecimento geral de todos os 

Membros da Assembleia. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Lembrou que no ano anterior e por questões de urgência, este ponto veio á 

Assembleia Municipal, com vista á sua ratificação e decisão após estar em curso, este ano 

atempadamente está em análise, para que o ano letivo inicie com todas as devidas condições. --   

 ----------- Referiu que a Sr.ª Vereadora Laura Pires, fez as diligências que entendeu tendo sido 

aprovadas posteriormente pela Câmara. ---------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Seguidamente, foi dado o uso da palavra aos Membros da Assembleia Municipal, que 

desejassem intervir neste ponto da Ordem de Trabalhos. -----------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ CHAMBEL – dirigindo-se ao Presidente da Câmara, referiu que gostava de 

ser esclarecido relativamente a uma situação que julga ter percebido, mas gostava de um 

esclarecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que o que é solicitado é a autorização para a abertura do procedimento 

concursal que estará sempre sujeito ao interesse do município, ou não de fazer esta 

contratação tendo em conta as condições que poderem vir a ser dadas por parte do Ministério 

da Educação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ROSALINA FILIPE – disse que tinha percebido e que tinha sido esclarecido pelo 
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Presidente da Câmara, que para evitar a situação com que foram defrontados no ano anterior, 

este assunto estava a ser discutido para ser aberto o concurso e não terem que atuar 

posteriormente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que para a Bancada do PS, tudo o que for dar oportunidade de trabalho, ainda 

que precário, no concelho é sempre bem vindo, mas levantam uma questão se realmente os 

cálculos relativamente aos técnicos e as disciplinas, se houver necessidade, se poderão ser 

revistos.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que do que se tem ouvido, é que ainda não estavam definidas as disciplinas que 

poderão ser incluídas, como é que vai funcionar o serviço da mobilidade. -------------------------------  

 ----------- Disse também que se tem ouvido na intenção de colocar professores, com o chamado 

horário zero, em outras atividades, havendo a incerteza de quando isso for implementado se, 

haverá professores a serem transferidos para outras atividades, nomeadamente serem 

ocupados das AECs. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- PEDRO CARVALHO -  referiu que no ano anterior, se fez á posteriori a ratificação 

deste ponto, achando que se a Câmara Municipal entendeu, que esta era a altura de votar este 

ponto antes da próxima Assembleia Municipal de Setembro, entendeu bem. ----------------------------  

 ----------- Disse que era de louvar a Câmara Municipal que ao longo dos últimos oito anos, foi 

sempre a entidade promotora e dai ter vindo sempre a questão das AECS, que se for feita a 

comparação com outros concelhos, não há tanta qualidade como a que é exigida em Oliveira 

do Bairro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que em cada inicio de ano letivo há sempre uma série de alterações, com novas 

portarias ou novas leis, este ano julga haver novamente novidades por parte do Ministério da 

Educação, mas a atual proposta está tão bem feita que o deixa tranquilo. -------------------------------  

 ----------- A proposta é prudente, dizendo que poderá sofrer algumas alterações e faz também 

referência ao número máximo de professores. -------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Sugeriu que o concurso fosse aberto, mais no limite possível devido a todas estas 

alterações que poderão vir a ser decididas, tais como as 40 horas de trabalho. ------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS – deu 

de seguida o uso da palavra ao Presidente da Câmara, para responder ás questões colocadas. -     

 ----------- Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 

disse que nas várias intervenções que foram feitas, a resposta estava praticamente dada, 

esclarecendo que o que está em apreciação é nos termos propostos com todas as 

salvaguardas e não pela sugestão do Membro da Assembleia Pedro Carvalho, mas porque já 

era intenção da Câmara abrir o concurso no limite que permita atempadamente iniciar bem o 

ano letivo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que em sua opinião tudo se resume ao documento apresentado, estando tudo 

bem exposto e bem claro. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi o presente assunto 

colocado à votação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Efectuada que foi a votação, verificou-se que o assunto: 5.4- Apreciação e votação 

da Proposta para Abertura de Procedimento Concursal para Recrutamento de Técnicos 

Superiores, na Área das AEC’s a afetar à Unidade de 3º Grau de Conhecimento e Coesão 

Social, foi Aprovado por unanimidade com 25 Votos a Favor, pelos Membros da 

Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em seguida deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 5.5- Apreciação 

e votação do Projeto de Regulamento do Conselho Municipal da Juventude do Município 

de Oliveira do Bairro, sendo dado o uso da palavra ao Presidente da Câmara. --------------------- 

 ----------- Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 

disse que este era um Regulamento de que depois de muito tempo sem vir á luz do dia, 

finalmente passou pelos trâmites legais, esteve também em discussão publica até estar hoje a 
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ser discutido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que teve uma deliberação do Executivo Municipal, tendo sido aprovado por 

unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De seguida deu uso da palavra aos Membros da Assembleia que o desejassem fazer.  

 ----------- ANDRÉ CHAMBEL -  começou por dizer que este assunto era muito importante e era 

unânime, disse recordar-se, ainda era na altura o Presidente da Juventude Centrista Gerações 

Populares, onde se discutia entre as várias juventudes partidárias, a necessidade de instituir 

este órgão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Recordou ainda que no ano de 2009, saiu uma lei que instituía os Conselhos 

Municipais de Juventude, o próprio CDS-PP apresentou uma proposta de Regulamento em 

dezembro de 2009, tendo sido chumbada pelo Executivo e agora em fevereiro de 2013, 

possivelmente para poder mostrar alguma coisa feita em prol da juventude, é apresentado o 

Regulamento do Conselho Municipal da Juventude. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que tudo estaria bem se o Regulamento não tivesse vários problemas, porque 

a Lei de 2009 foi alterada em 10 de fevereiro do corrente ano, foram feitas algumas alterações 

mas não todas, passando a anuncia-las; -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No preâmbulo é referido no penúltimo parágrafo que “a Lei 8/2009 com as respetivas 

alterações impostas, estabelece o Regime Jurídico, estabelecendo a composição, 

competências e regras de funcionamento do órgão”, havendo a assunção de que houve uma 

alteração legislativa e que em parte e não da melhor forma, foi transposta para o presente 

Regulamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que no art.º 1º, se esqueceram de referir que a Lei habilitante é o estatuído na 

Lei 8/2009 com as alterações introduzidas pela Lei 6/2012. ------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que no art.º 3º, em que refere a composição dos membros do Conselho 
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Municipal da Juventude, serão aqueles que podem ser aplicáveis dentro do concelho de 

Oliveira do Bairro, mas há outros na Lei, vê-se no presente Regulamento um elencar que vai da 

alínea a) á alínea f), mas na Lei vai até á alínea i), tendo sido bem retiradas 3 alíneas no 

presente Regulamento, que não eram aplicáveis ao concelho de Oliveira do Bairro. ----------------  

 ----------- Acrescentou que a retirada das três alíneas do art.º 3º, iria ter repercussões, no art.º 

15º “Direitos dos Membros do Conselho Municipal da Juventude”; ---------------------------------------  

 ----------- “1 Os Membros do Conselho Municipal da Juventude identificados nas alíneas d) a 

i)”…, quando o artigo 3º não tem as alíneas g), h) e i) assim sendo o levantamento da questão 

começa na alínea d) estando esquecido pelo menos um Membro do Conselho Municipal da 

Juventude, que é aquele vem na alínea c) no art.º 3º, que é o representante da Associação 

Juvenil da sede do Município inscrita no registo nacional das Associações Jovens. -----------------  

 ----------- No número 2, deste artigo diz “os restantes Membros do Conselho Municipal da 

Juventude…”, ou seja o Presidente da Câmara, os representantes dos partidos com assento na 

Assembleia Municipal …”apenas gozam dos direitos identificados nas alíneas ae).”, acredita 

que há aqui uma gralha ou esquecimento, porque deveria ser alíneas a) e e), porque da forma 

como está escrito este ponto, retira poderes aos Membros que não podem votar, retira poderes 

para poder fazer o que está escrito na alínea d) do numero anterior, que é propor a adoção das 

recomendações para o Conselho Municipal de Juventude. -------------------------------------------------  

 ----------- Disse que não é colocado no presente Regulamento o que vem no art.º 17º da Lei, 

relativamente ao funcionamento do próprio Conselho Municipal da Juventude, que poderia ser 

salvaguardado nos artigos seguintes. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que apesar do Conselho Municipal de Juventude de Oliveira do Bairro, estar 

consagrado, em constituição do Regulamento Interno, da Comissão Permanente e o 

funcionamento entre as reuniões do plenário, assim como a deliberação da constituição de 

comissões eventuais, não estabelece aquilo que vem no n.º 1 do art.º 17.º da Lei, que é “o 
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Conselho Municipal da Juventude pode reunir em plenário e em secções especializadas 

permanentes”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Alerta que o presente Regulamento retira a possibilidade atrás referida, ao Conselho 

Municipal da Juventude, possibilidade essa que está estatuída na Lei. ---------------------------------  

 -----------  No art.º 17.º do presente Regulamento, fala nos pontos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que são 

relativos ao plenário e ao seu funcionamento, no entanto foram dois pontos revogados pela 

atual Lei, ou seja há dois pontos, o 3 e 4 que estão contemplados no Regulamento que foram 

revogados pela atual Lei. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Para além disso, no ponto 5 do Regulamento esqueceram de acrescentar que os 

Secretários da Mesa asseguram, quando necessário, a condução dos trabalhos, estando 

contemplado na Lei, mas não faz parte do Regulamento. ---------------------------------------------------  

 ----------- No art.º 20.º Apoio Logístico e Administrativo, o que está exarado no presente 

Regulamento é a redação antiga da Lei do Conselho Municipal da Juventude, sendo que a 

nova redação da atual Lei é um pouco diferente. --------------------------------------------------------------  

 ----------- No art.º 21.º está também a redação antiga da Lei, esquecendo-se em parte, de 

acrescentar o que vem no art.º 22,º da Lei, que é “O Conselho Municipal da Juventude pode 

solicitar a cedência de espaço a titulo gratuito á Câmara Municipal para a organização de 

atividades promovidas por si, ou pelos seus membros e para proceder á audição de entidades 

relevantes para o exercício das suas competências.” ---------------------------------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Presidente da Câmara disse que gostaria de lhe dar os parabéns, 

porque parece ter ouvido, relativamente a outros Regulamentos, quando criticou que as duvidas 

e omissões suscitadas pela aplicação ou interpretação do presente Regulamento, são 

resolvidas por despacho do Sr. Presidente da Câmara. ------------------------------------------------------   

 ----------- Sendo que no novo Regulamento já não é bem assim, diz que “as duvidas e omissões 

resultantes da aplicação do presente Regulamento são resolvidas quando tal seja legalmente 
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admissível, com recurso á analogia por despacho devidamente fundamentado pelo Presidente 

da Câmara”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ACÁCIO OLIVEIRA – disse que todos tomaram a devida atenção e a seriedade que 

este Regulamento implica, sendo assim aprovado, portanto o Regulamento não está em 

conformidade com a Lei vigente. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que a intervenção da Bancada do PS, vai na direção exata daquilo que o 

Membro da Assembleia André Chambel referiu na sua anterior intervenção. --------------------------  

 ----------- Disse que não podem aprovar uma coisa que está em contradição com a Lei vigente, 

há falhas, que naturalmente não foram propositadas, mas será necessário assumir pelo 

Executivo que terá de tomar uma posição relativamente ao que está menos bem. ------------------  

 ----------- Informou que a Bancada do PS, se iria remeter ao silêncio até que houvesse uma 

resposta definitiva, de qual vai ser o rumo a dar a este projeto.--------------------------------------------  

 ----------- RENATO ALMEIDA – entregou a sua intervenção por escrito, a qual passo a 

transcrever na sua integra; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “(Aquilo que aqui quero transmitir é valor acrescentado deste conselho para o 

município e não o lado jurídico-funcional do regulamento). -------------------------------------------------   

 ----------- A aprovação do projeto de regulamento do Conselho Municipal da Juventude nesta 

assembleia constitui um passo importantíssimo para a efetivação da participação dos jovens na 

gestão política do concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Abre-se assim um ciclo de oportunidade tão desejado para que a Juventude seja 

ouvida, em local próprio e com critério, possibilitando que com a proximidade deste órgão, se 

perceba melhor quais as suas ideias, quais as suas dificuldades e anseios na busca de um 

futuro melhor para as suas terras. ----------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- A criação deste concelho materializa uma proposta da JSD, feita em tempos de 
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executivo do CDS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Relembro que, na altura, a proposta da criação do conselho municipal da juventude foi 

aprovada por unanimidade nesta assembleia. ------------------------------------------------------------------   

 ----------- Nos dias de hoje, fruto da conjuntura económico-social que o Pais atravessa, por ação 

e inação de muitos (des) governos passados e de muitos agentes de vários quadrantes 

políticos, os jovens são a classe mais prejudicada da sociedade. -----------------------------------------   

 ----------- Os jovens saem cada vez mais tarde de casa dos pais, os apoios para a constituição 

de família são escassos, muitos abandonam os estudos superiores por falta de dinheiro, não 

existe mercado de trabalho, e o existente é precário… e tantas outras dificuldades. ----------------   

 ----------- Entram em estado de mera sobrevivência, muitas vezes de dependência económica, 

como referi anteriormente, mas querem contribuir, querem dizer PRESENTE!  -----------------------  

 ----------- Sabemos que, quanto maior for a participação dos jovens na definição das políticas 

locais, quanto mais implicados estiverem na construção das suas comunidades, mais 

visionárias e arrojadas serão as perspetivas de afirmação e desenvolvimento dos nossos 

territórios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- A participação cívica ativa da juventude no nosso, como em todos os concelhos, é 

garante da afirmação no território daquelas que são as suas aspirações, as suas perspetivas, o 

seu pensamento estratégico, daquelas que são as suas linguagens – formas de estar, agir e 

sentir. ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Felicito o concelho, por agir no sentido da criação deste importante instrumento 

municipal de promoção da cidadania ativa e da democracia participativa dos jovens 

Oliveirenses. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Bem-haja.”  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS – deu 
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de seguida o uso da palavra ao Presidente da Câmara, para responder ás questões colocadas. -     

 ----------- Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA –  

começou por dizer que registava com agrado a leitura atenta, do Regulamento, por parte do 

Membro da Assembleia André Chambel. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que foi acompanhando a intervenção do Membro da Assembleia André 

Chambel e todas as questões que referiu, mas apesar disso referiu que o Executivo não 

partilha da mesma visão.----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que este documento era um Regulamento e não a transposição da Lei, 

referiu que por muitas vezes o Ex-Vereador Jorge Mendonça muitas vezes fazia questão de 

dizer que no Regulamento deveria estar transcrita a Lei, mas o Executivo entende que o que 

está na Lei é a Lei e o Regulamento não tem que transcrever a Lei, remete para lá. ----------------  

 ----------- Concordou com as falhas ou gralhas que foram referidas, mas se vier a tornar exigível 

que seja feita alguma correção, ela será efeutada e será trazida novamente à Assembleia 

Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Afirmou que o Regulamento cumpre a Lei, satisfaz o objetivo para que está a ser 

criado e em alguns artigos, nomeadamente o regimento interno do Conselho Municipal da 

Juventude que remete para a Lei, não vendo qualquer tipo de entrave no Regulamento. ----------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS – 

referiu que ao abrigo do Regimento da Assembleia Municipal, art.º 41.º, 43.º e porque o assunto 

se tornou sensível, disse que gostaria de pedir algumas explicações, esclarecimentos 

acrescidos à Vereadora do Pelouro Laura Pires, que assinou o documento em causa e que por 

coincidência também é jurista, de forma a que possa ser tomada uma decisão. ----------------------  

 ----------- Disse concordar com o que foi dito pelo Sr. Presidente da Câmara, mas ressalvou que 

os Regulamentos, não têm que citar a Lei toda, mas tem que respeitar, cumprir a Lei. -------------  
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 ----------- Questionou o Sr. Presidente da Câmara se via algum inconveniente que a Vereadora 

Laura Pires, fizesse os esclarecimentos solicitados. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 

referiu que não via qualquer inconveniente na intervenção da Vereadora Laura Pires e tudo o 

que fosse no sentido de esclarecer aprovava. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que o presente Regulamento, antes de ter passado pelas etapas 

anteriormente referidas, foi visto e revisto pelo gabinete jurídico da Câmara Municipal. ------------  

 ----------- Referiu que uma gralha, não deve mas pode acontecer, quanto ao não cumprimento 

da Lei, na visão do Executivo, o Regulamento cumpre a Lei, no preambulo remete para a Lei e 

para a alteração á mesma. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De seguida foi solicitado o uso da palavra pelo Membro da Assembleia André 

Chambel, tendo-lhe sido concedido. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ CHAMBEL – disse que em parte entende o que foi referido pelo Sr. 

Presidente da Câmara, há o entendimento que a Lei não tem que ser transcrita para o 

Regulamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que o maior problema, que pode vir a trazer problemas futuros, é que devido á 

gralha falada, o problema é que começa na alínea d), quando devia ter começado na alínea c), 

porque se não começar na alínea c) há um Membro de pleno direito, com direito a voto e a ser 

eleito, que não vai ter esses direitos e esse Membro tem que ter todos os direitos que lhe são 

conferidos pelo art.º 15.º. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que pelo que está escrito no n.º 2, estes Membros, Presidente da 

Câmara, os Membros da Assembleia Municipal e estes Membros a quem está a ser retirado os 

direitos, não têm os direitos todos que a Lei lhe confere, porque só lhe é conferido pelo 

presente Regulamento a intervenção nas reuniões de plenário e a solicitarem e a obter 

informações necessárias, quando a Lei dá estes dois direitos e mais um que é “propor a adoção 
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de recomendações pelo Conselho Municipal da Juventude.” Artº. 11.º da Lei 6/12. -----------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Sr. Presidente da Câmara, disse que se estava dentro do prazo legal 

dos 6 meses, que se deveria retificar o presente Regulamento. -------------------------------------------  

 ----------- De seguida foi dada a palavra à Vereadora Laura Pires, a fim de prestar os 

esclarecimentos solicitados.------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- VEREADORA LAURA PIRES - começou por dizer que o principio politico que se 

queria seguir, estava patente do Regulamento. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que todas as discussões em reunião de Câmara, quando se tratava do 

presente assunto, prendiam-se com o respeito daquele que era o entendimento da ANMP, 

numa primeira fase em relação á Lei que estava vigente, de completa discordância e 

apontamento até de inconstitucionalidades e por isso não se prosseguiu com a criação deste 

órgão.---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Entretanto com a renovação de alterações da Lei, por acordo das diversas forças 

partidárias, foi possível chegar a um entendimento em que a ANMP ainda assim apontava 

discordâncias, mas já não ia para o capitulo das inconstitucionalidades que impediram de fazer 

a transposição e o respeito da Lei que existia, porque se considerava que se entrava dentro dos 

poderes e da autonomia das autarquias locais. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação ao que foi dito pelo Membro da Assembleia André Chambel, disse 

concordar com o entendimento de que tudo o que é alargar direitos, que vá diferente do que a 

Lei estatui não é um problema, porque em Oliveira do Bairro, pode-se ter o entendimento de ter 

maior participação, de dar maiores / diferentes competências, desde que não se restrinjam, 

porque se forem restringidas ai sim está-se a ir contra a Lei. -----------------------------------------------  

 ----------- No que diz respeito à validação da Lei tal e qual ela existe não é uma obrigação, não 

foi entendimento do Executivo fazê-lo, fez-se a alteração com análise de muitos Regulamentos 

de Conselhos Municipais de Juventude, para se perceber como é que as outras Câmaras o 
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estavam a fazer, verificando-se que umas optaram pela transposição, outras não adotando 

questões diferentes, que foi o que se fez no presente Regulamento. ------------------------------------  

 ----------- Relativamente ao representante da RNAJ (Registo Nacional do Associativismo 

Jovem), referiu que no presente momento o concelho de Oliveira do Bairro, não havia nenhuma 

Associação inscrita em RNAJ, podendo por isso, ter sido eliminada esta alínea como se 

eliminaram as outras que referiam na composição do órgão, que não se aplicava no concelho 

de Oliveira do Bairro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que a alínea não foi eliminada, porque a qualquer momento se pode vir a 

ter uma Associação do concelho de Oliveira do Bairro a inscrever-se no RNAJ. ----------------------  

 ----------- Sobre a gralha referida relativamente ás alíneas g), h) e i), disse que de facto era uma 

gralha, que não tinha um efeito pratico que prejudicasse direitos, não vendo inconveniente, 

porque não estão a limitar. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação ás outras questões, que o Membro da Assembleia André Chambel disse 

que interpretava que havia limitação de direitos, referiu que na sua interpretação vê que 

duvidas e omissões, resultantes da aplicação do presente Regulamento, mas questões e 

duvidas e omissões que possam surgir                      

 ----------- Informou que houve um apenas um munícipe que interveio na discussão, mas não 

para efeitos da alteração do Regulamento e da proposta do Regulamento. ----------------------------   

 ----------- Acrescentou que questões que possam ainda surgir, duvidas e omissões resultantes 

da aplicação do Regulamento podem ser resolvidas, questões que sejam legalmente 

admissíveis com recurso a analogia com despacho fundamentado do Sr. Presidente da 

Câmara.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- Referiu que sendo certo que fica patente que não há interesse, nem da Autarquia nem 

da Assembleia de restringir direitos e se duvidas houver na aplicação do Regulamento, dizendo 

que em sua opinião não irá haver, porque os Membros que vão constituir o Conselho, são 
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garante de ampla participação e não de restrição de direitos, reafirmando que se houver 

duvidas na aplicação dos direitos podem ser resolvidas por despacho do Sr. Presidente da 

Câmara, dentro do espírito da Lei. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que em sua opinião não vê que aja impedimentos logo na primeira reunião, se 

este documento for hoje aprovado. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ACÁCIO OLIVEIRA – começou por referir que depois de ouvir o que foi dito pela Sr.ª 

Vereadora Laura Pires e pelo Sr. Presidente da Câmara, disse que em nada mudou o que foi 

dito inicialmente por si e pelo Membro da Assembleia André Chambel. ---------------------------------  

 ----------- Acrescentou que se o espírito da Lei estiver em causa e se o presente Regulamento 

“ferir” de uma forma evidente a Lei, naturalmente e como foi dito à posteriori poderá ser 

proposto pelo Conselho as correções que se achem necessárias, para o bom funcionamento do 

Conselho Municipal da Juventude. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que não deixam de ficar preocupados, com as incorreções / omissões existentes 

no presente Regulamento.--------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que contudo a Bancada do PS, tinha uma posição global sobre o presente 

Regulamento que era uma politica municipal direcionada para a juventude deve oferecer uma 

resposta adequada as necessidades dos jovens. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que como já tinha sido referido, que com o objetivo de melhorar a qualidade de 

vida e favorecer a participação na comunidade, implementando medidas que levem a 

população mais jovem a exercer na plenitude dos seus direitos de cidadania de uma forma 

empenhada e participativa. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que os jovens apresentam um forte capital de esperança, devendo o município 

desenvolver a sua ação no sentido de aproveitar as suas capacidades criativas e geradores de 

processos de mudança, de mentalidades e de modernização da sociedade. --------------------------  
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 ----------- Acrescentou que a dinâmica do associativismo juvenil, deve ser aproveitado pelo 

município no sentido de melhorar as estruturas de apoio aos jovens em matérias como a 

educação, o desporto, a cultura e a ação social, interessando garantir a criação de uma 

estrutura capaz de permitir a participação dos jovens, da definição das politicas municipais, 

Conselho Municipal da Juventude, privilegiando assim uma abertura com a sociedade civil 

jovem no município de Oliveira do Bairro, adaptando o disposto na Lei 8/2009 e também na Lei 

6/2012, ás necessidades de auscultação e representação da juventude local, com o objetivo de 

conhecer melhor as aspirações e as necessidades dos jovens do concelho, ficando o Executivo 

Municipal mais habilitado e capacitado a dar resposta aos anseios e desafios que a camada 

jovem espera ver. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que considerando o que foi dito, a Bancada do PS entende que o presente 

Regulamento tem grande importância e alcance para a população jovem do concelho desde 

que este seja implementado de acordo com a Lei vigente, devidamente acompanhado e que a 

sua estrutura seja apartidária e isenta de qualquer descriminação social e ou religiosas e que o 

trabalho feito pelas diversas associações seja coordenado e articulado de forma a que estas 

não façam tudo em simultâneo. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO – disse que todos conhecem a vantagem e a necessidade 

de implementar o Concelho Municipal de Juventude, não sendo isso que está em causa. --------  

 ----------- Referiu que era evidente para todos os presentes que o Regulamento está gatado, 

mesmo depois de o Sr. Presidente da Câmara através de despacho retificar o mesmo, em sua 

opinião não vê necessidade de se complicar, opinando que o Regulamento poderia vir á 

próxima Assembleia Municipal, já devidamente retificado. --------------------------------------------------  

 ----------- Sugeriu que o Executivo retirasse a proposta, sendo uma questão de bom senso, 

trazendo-se o Regulamento devidamente reformulado / retificado na próxima Assembleia 

Municipal de Setembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Foi dado de seguida a palavra ao Sr. Presidente da Câmara. ---------------------------------   

 ----------- Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 

disse não ter nada a acrescentar ao que disse anteriormente, mantendo na íntegra tudo o que 

informou. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que com a aprovação do presente Regulamento não havia nenhuma 

contrariedade à Lei, não havia nenhum impedimento de começar a funcionar. -----------------------  

 ----------- Foi solicitado o uso da palavra pelo Membro André CHambel, tendo-lhe sido 

concedida. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ CHAMBEL – disse entender a forma, que foi apresentada pela Vereadora 

Laura Pires, como a Câmara vai resolver o imbróglio podendo ser uma boa forma. -----------------  

 ----------- Referiu que isto não era nenhuma dúvida nem omissão e quando é dito pelo Sr. 

Presidente da Câmara que “não há nada no Regulamento que vá contra a Lei”, discorda e 

quando a Vereadora diz que “os Regulamentos nunca devem restringir direitos e deveres”, diz 

que o presente Regulamento faz precisamente isso. ---------------------------------------------------------  

 ----------- No art.º 15.º da Lei, referente aos direitos, no ponto 2 diz que “os restantes Membros 

do Conselho Municipal da Juventude apenas gozam dos direitos identificados nas alíneas a), e) 

e f)”, sendo que no presente Regulamento não fala do direito f) que é “solicitar e obter a 

informação e documentação necessária para o exercício do seu mandato, junto dos órgãos e 

serviços das Autarquias Locais, bem como das respetivas entidades empresariais municipais”, 

retirando assim esse direito ao Membro. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que a situação teria que ser sanada e que o Regulamento teria que vir 

novamente à Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi solicitado o uso da palavra pelo Membro da Assembleia Nuno Barata, tendo-lhe 

sido concedido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- NUNO BARATA – disse que enquanto líder de Bancada do PSD, solicitava a 

interrupção dos trabalhos por 5 minutos. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS – 

concedeu o solicitado, suspendendo os trabalhos por 5 minutos. -----------------------------------------  

 ----------- Passado o tempo concedido, foram retomados os trabalhos, tendo o Presidente da 

Mesa da Assembleia, questionado se haveria algum Membro da Assembleia que quisesse usar 

da palavra, o que veio a suceder. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- NUNO BARATA – informou que a Bancada do PSD, se considerava esclarecida com 

os esclarecimentos apresentados pela Vereadora Laura Pires e pelo Presidente da Câmara, 

estando assim em condições de votar favoravelmente o presente Regulamento. --------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS – 

informou que após a intervenção do Membro da Assembleia André Chambel, tinha ficado com 

algumas dúvidas, dai que tenha solicitado as devidas explicações à Srª. Vereadora Laura Pires.  

 ----------- Referiu que perante os esclarecimentos fornecidos e atendendo ao facto de ter sido 

alguém da área jurídica a prestar esses mesmos esclarecimentos e alguém em que todos 

confiam nas suas competências, qualidades e conhecimentos o que para si enquanto 

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, importava era saber se de facto havia alguma 

possibilidade de haver um incumprimento legal. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Concluiu assim que havia de facto alguns aspetos que não prejudicam e que não 

põem em causa a participação, acrescentando que a duvida que teve era a não possibilidade 

do representante das Associações e depois de ouvir que neste momento esse prejuízo não 

existe, porque não há nenhuma Associação ficou tranquilo. ------------------------------------------------  

 ----------- Disse que não há nenhum incumprimento legal que leve a tomar a decisão de retirar o 

documento da Ordem de Trabalhos, fazendo-o baixar novamente à Câmara Municipal. -----------  
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 ----------- Não quis também deixar de passar a presença significativa de juventude de Oliveira 

do Bairro, na esperança de verem aprovado o Regulamento e no espírito que foi reconhecido 

por todas as Bancadas na implementação do Conselho Municipal da Juventude, tendo isso em 

consideração optou por colocar a votação o presente Regulamento. ------------------------------------  

 ----------- Não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi o presente assunto 

colocado à votação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Efectuada que foi a votação, verificou-se que o assunto: 5.5- Apreciação e votação 

do Projeto de Regulamento do Conselho Municipal da Juventude do Município de 

Oliveira do Bairro, foi Aprovado com 19 Votos a Favor e 7 votos Contra, pelos Membros da 

Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De seguida foi solicitado o uso da palavra pelo Membro Armando Humberto Pinto, a 

fim de fazer a declaração de voto, tendo-lhe sido concedido. ------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO PINTO – disse que o PS apoia politicamente a 

implementação do Conselho Municipal da Juventude no Concelho de Oliveira do Bairro, no 

entanto não poderiam deixar de frisar, que é claro que o documento contêm gralhas que ferem 

a Lei e que em nome do bom senso e da humildade democrática, para o PS teria sido preferível 

que o Executivo Municipal tivesse retirado o documento, que o tivesse levado à próxima 

Reunião de Câmara, que o tivesse publicado e que fosse trazido novamente à Assembleia 

Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ CHAMBEL – disse sentir duas formas diferentes de ver a presença dos 

jovens na presente Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que se iria regozijar pela criação do Conselho Municipal da Juventude quando 

o mesmo for criado e for instituído pela primeira vez. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Lembrou que como tinha sido referido pelo Membro da Assembleia Renato Almeida 

que tinha sido a JSD a apresentar na Assembleia Municipal o Conselho Municipal da 
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Juventude, tendo sido aprovado por unanimidade pela Assembleia Municipal. -------------------------  

 ----------- Disse ter pena que os jovens presentes, vejam na casa legislativa do Município ser 

aprovado um documento com gralhas. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Reafirmou que foi aprovado um documento, que todos admitiram que não estava bem 

feito, tendo estranhado que este documento tenha passado no departamento jurídico da 

Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que a Bancada do CDS/PP votou contra este Regulamento, não o Conselho 

Municipal da Juventude, porque o que se votou não estava em consciência como deveria estar 

perante a Lei. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- NUNO BARATA – disse que era uma forma de aprovar o Regulamento que podia ter 

sido perfeito, mas não foi mas é um dos riscos de quem faz novo e era importante que se 

fizesse e está feito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi solicitado o uso da palavra pelo Presidente da Câmara, tendo-lhe sido concedido. --  

 ----------- Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 

questionou se a aprovação da 1ª Revisão ás Grandes Opções do Plano e Orçamento para 

2013, poderiam ficar aprovadas em minuta, no final da presente reunião. --------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS – 

questionou todos os presentes se concordavam em que todas as deliberações fossem 

aprovadas em minuta, tendo todos concordado. -----------------------------------------------------------------   

 ----------- Foram assim Aprovadas em Minuta, as deliberações sobre os seguintes assuntos 

constantes da Ordem de Trabalhos: 5.3- Apreciação e votação da 1ª Revisão às Grandes 

Opções do Plano e Orçamento de 2013, 5.4- Apreciação e votação da Proposta para Abertura 

de Procedimento Concursal para Recrutamento de Técnicos Superiores, na Área das AEC’s a 

afetar à Unidade de 3º Grau de Conhecimento e Coesão Social e 5.5- Apreciação e votação do 
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Projeto de Regulamento do Conselho Municipal da Juventude do Município de Oliveira do 

Bairro. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Seguidamente e de acordo com o previsto no Regimento da Assembleia Municipal de 

Oliveira do Bairro, os Trabalhos referentes à presente Sessão da Assembleia Municipal de vinte 

e um de junho de dois mil e treze, foram interrompidos, sendo novamente reatados em vinte e 

quatro de Junho de dois mil e treze, de acordo com o enunciado na Convocatória enviada a 

todos os Membros da Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- ------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------  

----------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------- Aos vinte e quatro dias do mês de junho, do ano de dois mil e treze, no Salão Nobre 

dos Paços do Concelho, realizou-se a segunda Reunião relativa à Sessão Ordinária da 

Assembleia Municipal, convocada para o dia vinte e um de Junho do corrente ano, cuja Ordem 

de Trabalhos, já tinha sido previamente distribuída aquando da respectiva Convocatória: --------- 

-----------Os trabalhos foram presididos por MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS e 

secretariados por CARLOS VIEGAS MARTINS SANTOS e GLADYS DEL CARMEN 

FERREIRA DE OLIVEIRA. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Para além do Presidente da Câmara e do Vice-Presidente da Câmara, estiveram 

igualmente presentes nesta Sessão da Assembleia Municipal, os Vereadores do Executivo 

Municipal Carlos Manuel Ferreira Ferreira, Laura Sofia Pires, Lília Ana da Cruz Oliveira Martins 

Águas e Henrique Santiago Tomás --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Eram vinte horas, quando foi declarada aberta a Sessão.---------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

SANTOS – iniciou a sua intervenção, cumprimentando todos os presentes, dando em seguida o 
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uso da palavra ao 1.º Secretário da Mesa da Assembleia Municipal, a fim de que este 

verificasse a presença dos Membros da Assembleia Municipal. -------------------------------------------  

 ----------- Secretário da Mesa da Assembleia Municipal CARLOS VIEGAS MARTINS SANTOS 

procedeu assim á chamada tendo-se verificado as ausências de CLARA OLIVEIRA, JOÃO 

PAULO SOL, MARIA JOÃO RODRIGUES, ACILIO VAZ E GALA, JORGE DA COSTA 

GRANGEIA, ARMANDO HUMBERTO NOLASCO PINTO e MIRIAM ZULAY FERREIRA; ---------  

-----------Informou que o Membro CLARA OLIVEIRA foi substituído pelo Membro RENATO 

ALMEIDA, o Membro JOÃO PAULO SOL foi substituído pelo Membro ARLINDO CARRIÇO, o 

Membro MARIA JOÃO RODRIGUES foi substituído pelo Membro ALBERTO MARTINS, o 

Membro ACILIO VAZ E GALA é substituído pelo Membro RICARDO CANIÇAIS, o Membro 

JORGE DA COSTA GRANGEIA é substituído pelo Membro MIGUEL OLIVEIRA e o Membro 

MIRIAM ZULAY FERREIRA foi substituído pelo Membro MARCOS GALA. ----------------------------  

 ----------- Informou ainda que o Membro ARMANDO HUMBERTO NOLASCO PINTO, tinha a 

sua falta justificada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

SANTOS – informou que se iria dar continuidade á Ordem de Trabalhos, tendo na última 

reunião terminado no ponto 5.5, passando-se assim para o ponto 5.6.  ---------------------------------  

 ----------- Em seguida deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 5.6- Apreciação 

e votação do Projeto de Regulamento de Ocupação do Espaço Público do Município de 

Oliveira do Bairro, sendo dado o uso da palavra ao Presidente da Câmara. ------------------------- 

 ----------- Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 

informou que este era um Regulamento que conforme estava enunciado, de ocupação de 

espaço publico, que foi aprovado por unanimidade em Reunião de Câmara, depois de ter 

passado toda a tramitação legal, chegou à Assembleia Municipal para a competente aprovação 

final. -----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Esclareceu que o presente Regulamento consiste numa adequação à nova legislação. 

 ----------- Foi solicitada assim a inscrição dos Membros da Assembleia que pretendessem 

intervir, sendo dado o uso da palavra aos interessados. -----------------------------------------------------  

 ----------- ROSALINA FILIPE – disse que pouco haveria a dizer sobre a presente informação 

proposta, tratando-se de um projeto de ocupação de espaço público que tem em conta as 

alterações introduzidas pelo diploma denominado Licenciamento Zero. --------------------------------  

 ----------- Referiu que o projeto esteve em discussão pública, verificando-se que foram dados 

contributos dados, embora poucos, foram analisados e comentados pelo que a Bancada do PS 

não tem reparos a fazer ao presente documento. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse parecer um Regulamento claro e detalhado, sendo um instrumento facilitador 

para o munícipe e para a Autarquia. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que o novo regime legal, acentua a tónica da fiscalização à posteriori, como é 

dito no preâmbulo do documento, por isso é esperando que as fiscalizações atuem de modo 

eficaz de forma a evitar abusos e problemas. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- NUNO BARATA – entregou a sua intervenção por escrito o qual passo a transcrever 

na sua integra; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Sobre mais este regulamento que vamos aqui hoje apreciar, gostaria de sublinhar o 

seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Estamos perante um novo regulamento motivado pela necessidade de um 

reajustamento ao enquadramento legal relacionado com o projecto “Licenciamento Zero ”…Um 

projecto em que Oliveira do Bairro, e bem, está na vanguarda… ------------------------------------------   

 ----------- Mais um exemplo da capacidade de iniciativa e de visão estratégica do Senhor 

Vereador do Pelouro, Dr. Carlos Ferreira. ------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Mas permita-me Senhor Presidente que aqui deixe uma reflexão sobre este e outros 
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regulamentos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Mais do que discutir o regulamento propriamente dito importará aqui realçar os 

pressupostos e as motivações subjacentes a este e a todos os outros. ---------------------------------   

 ----------- Desde que o Sr. Vereador Carlos Ferreira assumiu a responsabilidade deste pelouro 

assistimos a um conjunto muito significativo de reformulações de antigos regulamentos e à 

criação de vários outros. E estamos a falar, nestes quatro anos de cerca de 26 regulamentos. --   

 ----------- Se é verdade que é obviamente importante, diria até fundamental, adequar estes 

documentos às constantes alterações legais, não menos verdade será concluir que existe nesta 

produção significativa de regulamentos a busca e a concretização de um princípio essencial na 

política e na gestão autárquica. -------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- O princípio da transparência dos procedimentos, da equidade no tratamento, na 

avaliação e uniformização dos critérios. --------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Depois de quase quatro anos à frente destes processos, o Senhor Vereador 

responsável mudou este paradigma. ------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Hoje são mais claros, mais objectivos, mas simplificados, mais correctos e mais justos, 

um conjunto muito significativo de procedimentos no relacionamento dos munícipes com o 

Município de Oliveira do Bairro. -------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- E o mérito é do Sr. Vereador. ----------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Hoje é muito mais rápido o atendimento e a capacidade de resposta no Município às 

solicitações feitas aos serviços por parte da população. -----------------------------------------------------   

 ----------- E o mérito é do Sr. Vereador. ----------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Temos hoje um conjunto de ferramentas administrativas que vão da organização, 

tratamento e circulação de informação dentro dos serviços que agiliza procedimentos e facilita a 

capacidade de resposta. ----------------------------------------------------------------------------------------------   
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 ----------- Hoje, num significativo número de áreas relacionadas com licenciamentos, 

demonstramos um nível de organização e clareza de pressupostos e de critérios sem 

comparação possível com o passado…  -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- E o mérito é do Sr. Vereador Carlos Ferreira…  ----------------------------------------------------  

 ----------- Que num papel cuja visibilidade é naturalmente reduzida demonstrou sempre 

empenho e capacidade de iniciativa deixando, também ele, provas claras da sua competência e 

do seu compromisso para com a população…------------------------------------------------------------------   

 ----------- Mais um vereador cuja marca deixada pelo seu trabalho, eleva as expectativas e que 

certamente motivará muito aquele que for o seu sucessor…  ----------------------------------------------  

 ----------- Saiba senhor Vereador que é com grande orgulho que partilhei esta caminhada, 

primeiro como seu colega de Bancada, que liderei e depois como Vereador que apoiei. -----------  

 ----------- Como disse alguém aqui presente numa certa reunião, não é líder quem quer é líder 

quem trabalha para o ser.”--------------------------------------------------------------------------------------------   

   --------- ANDRÉ CHAMBEL – disse que tem por hábito dizer que lê tudo, e o presente 

Regulamento não tinha sido lido por si antes da última reunião da presente Assembleia.----------  

 ----------- Dado o que se passou na última reunião da presente Assembleia, informou que 

durante o fim-de-semana teve oportunidade para então ler o presente Regulamento. --------------  

 ----------- Informou que o trabalho do departamento jurídico da Câmara Municipal, ficou muito 

aquém das suas expectativas, pelo que se passou na última reunião da presente Assembleia. -  

 ----------- Disse que ficou com algumas dúvidas da leitura que fez, logo no início do documento 

notou que o mesmo tinha um pequeno dedo do Dr. Jorge Mendonça e todos sabem o cuidado 

que o Dr. Jorge Mendonça tem com tudo o que tenha a ver com documentação regulamentar / 

legal, que passe em Reunião de Câmara. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que no período de discussão pública o Dr. Jorge Mendonça teve 
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oportunidade de fazer alguns reparos, sugestões e chamadas de atenção e mais uma vez há 

uma gralha que foi aceite. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que a sua posição de abstenção para o presente Regulamento passava para 

voto a favor, porque o Dr. Jorge Mendonça fez o crivo ao Regulamento, detetou as suas falhas, 

colocou as suas sugestões, umas aceites e outras não, dando também as suas orientações que 

não foram aceites. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que para si era estranho vir à Assembleia dizer que vai votar favoravelmente o 

Regulamento, não por causa dos benefícios que o mesmo possa vir a ter para a atividade 

municipal e económico do município, ou da confiança que possa ter no Pelouro, mas vai fazê-lo 

porque confia no ex Vereador da oposição que passou o crivo ao Regulamento. --------------------  

 ----------- Relativamente ao Regulamento aprovado na última reunião da presente Assembleia 

Municipal, disse que tinha dirigido os parabéns ao Sr. Presidente da Câmara por ter mudado o 

texto relativamente á questão das duvidas e omissões, mas no presente Regulamento voltou-se 

ao anterior vicio “as duvidas e omissões suscitadas pela aplicação deste regulamento serão 

resolvidas por despacho do Sr. Presidente da Câmara.”  ----------------------------------------------------  

 ----------- No final do preâmbulo da informação proposta, em que o Sr. Vereador na sua 

informação / comunicação à Câmara Municipal refere, que houve a parte participativa da 

discussão publica, o contributo do ex Vereador Jorge Mendonça. ----------------------------------------  

 ----------- Disse que na última folha da informação alínea a) existe uma rasura, rubricada pelo 

Sr. Presidente da Câmara, do que se pode tentar perceber daquilo que está escrito é …”com a 

alteração acima referida…”, parecendo que o Sr. Presidente da Câmara quer esconder que o 

ex Vereador Jorge Mendonça, participou ativamente no cuidado e no crivo do presente 

Regulamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De seguida foi dado o uso da palavra ao Sr. Presidente da Câmara. ------------------------  

 ----------- Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 



 

Sessão da Assembleia Municipal de 21.06’13   90|93 

disse que de tal forma quis esconder, que evidenciou a rasura e a subscreveu por baixo. --------  

 ----------- Agradeceu as referências que foram feitas e as felicitações, principalmente a 

referência de que não havia reparos a fazer e que era um bom instrumento de trabalho. ----------  

 ----------- Relativamente ao crivo dos Vereadores, informou que todos fazem a leitura e análise 

do Regulamento que uma vez aprovado faz Lei devendo por isso estar bem. -------------------------  

 ----------- Dirigindo-se aos Membros da Assembleia dizer que é de elementar justiça, que uma 

gralha um erro ou uma situação que está menos bem, não passará disso mesmo, mas existem 

pessoas no departamento jurídico, assim como outros departamentos da Câmara Municipal, de 

nível elevado tendo si já demonstrado por várias ocasiões. -------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que a Câmara Municipal tem pessoas muito capazes, mas de repente 

também deixa de ter algumas pessoas que entram de baixa médica, como é o caso do Dr. 

Fernão, que se encontra nesta situação á cerca de oito meses, o que leva á sobrecarga de 

trabalho nas pessoas que se encontram ao serviço, levando a que por vezes as gralhas 

passem despercebidas. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi o presente assunto 

colocado à votação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Efectuada que foi a votação, verificou-se que o assunto: 5.6- Apreciação e votação 

do Projeto de Regulamento de Ocupação do Espaço Público do Município de Oliveira do 

Bairro, foi Aprovado por Unanimidade com 26 Votos a Favor, pelos Membros da 

Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em seguida deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 5.7- Designação 

de vogal para integrar o Conselho Consultivo do Hospital José Luciano de Castro – 

Anadia e em simultâneo o ponto da Ordem de Trabalhos 5.8- Nomeação de representante 

para integrar o Conselho da Comunidade do ACeS Baixo Vouga.-----------------------------------  
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 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

SANTOS – informou que foram recebidas duas propostas, para cada ponto da Ordem de 

Trabalhos, passando a ler as mesmas; ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Os Membros da Assembleia, abaixo assinados, propõem como designação de vogal 

para integrar o Conselho Consultivo do Hospital José Luciano de Castro de Anadia, o nome do 

Sr. Dr. Manuel Nunes Simões dos Santos”. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Os Membros da Assembleia, abaixo assinados, propõem como representante para 

integrar o Conselho da Comunidade ACeS Baixo Vouga, o nome do Sr. Dr. Manuel Nunes 

Simões dos Santos”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que as propostas eram subscritas pelos Líderes de Bancada, Nuno Barata, 

Armando Pinto e André Chambel. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi solicitada assim a inscrição dos Membros da Assembleia que pretendessem 

intervir, sendo dado o uso da palavra aos interessados. -----------------------------------------------------  

 ----------- NUNO BARATA – referiu que iria dar uma nota explicativa que se aplicava aos dois 

pontos da Ordem de Trabalhos, que foi do seu entendimento e dos seus colegas de Bancada, 

que dado o circunstancialismo destas duas indicações terem um prazo de validade temporal, 

relativamente curto em função do mandato estar a terminar, para evitar discussão de nomes, foi 

entendido apelar ao sentido de serviço, não do Dr. Manuel Nunes mas do Presidente da 

Assembleia Municipal que aceitasse ser a indicação para estes dois lugares. ------------------------  

 ----------- Informou todos os Membros presentes que o Presidente da Assembleia Municipal, 

aceitou sem qualquer reserva as propostas apresentadas. -------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

SANTOS – referiu que a metodologia a seguir e para otimizar, seria a de se proceder á votação 

em simultâneo para os dois pontos, passando a esclarecer qual das urnas de voto seriam para 

cada ponto da Ordem de Trabalhos. -------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi o presente assunto 

colocado à votação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Efectuada que foi a votação, verificou-se que o ponto: 5.7- Designação de vogal para 

integrar o Conselho Consultivo do Hospital José Luciano de Castro – Anadia, foi 

Aprovado com 23 Votos Sim e 3 votos em branco, e o ponto 5.8- Nomeação de 

representante para integrar o Conselho da Comunidade do ACeS Baixo Vouga, foi 

Aprovado com 23 Votos Sim e 3 votos em branco pelos Membros da Assembleia Municipal.   

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS – disse 

que sobre este assunto gostaria de confirmar o que foi dito pelo Membro da Assembleia 

Municipal Nuno Barata e dizer a todos os Membros da Assembleia que esta sua decisão não 

podia ser outra, senão a de facto aceitar perante a proposta responsável que foi feita, que se 

alguém tinha que assumir teria que ser quem tem as máximas responsabilidades e não alguém 

que o faria durante três meses, não fazendo muito sentido. --------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que se fez a eleição para dar cumprimento legal ás instituições que 

necessitam de ser constituídas. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Agradeceu a votação e o resultado e que fica para a história da Assembleia Municipal 

de Oliveira do Bairro, é que mais uma vez cumpre aquilo a que está obrigada. -------------------------  

 ----------- Questionou todos os presentes se concordavam em que todas as deliberações fossem 

aprovadas em minuta, tendo todos concordado. -----------------------------------------------------------------   

 ----------- Foram assim Aprovadas em Minuta, as deliberações sobre os seguintes assuntos 

constantes da Ordem de Trabalhos: 5.6- Apreciação e votação do Projeto de Regulamento de 

Ocupação do Espaço Público do Município de Oliveira do Bairro, 5.7- Designação de vogal para 

integrar o Conselho Consultivo do Hospital José Luciano de Castro – Anadia e 5.8- Nomeação 

de representante para integrar o Conselho da Comunidade do ACeS Baixo Vouga. ----------------  

 ----------- Posto isto, o senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, MANUEL NUNES 
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SIMÕES DOS SANTOS - deu por encerrada a segunda reunião da Sessão Ordinária da 

Assembleia Municipal de 21 de Junho do ano de dois mil e treze,  sendo lavrada a presente 

Ata, que vai ser assinada pelo Presidente, respectivos Secretários e outros Membros da 

Assembleia que o desejem fazer. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Agradeceu a presença de todos os presentes na Assembleia Municipal --------------------  

 

 

 

 

 


