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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA EM 

DOZE DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E 

TREZE. -----------------------------------------------------  

 

 ----------- Aos doze dias do mês de abril, do ano de dois mil e treze, 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 

Actividade Municipal; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 5.2. – Apreciação do Inventário de 2012; ---------------------------------------------------------  

 ----------- 5.3. – Apreciação e votação dos Documentos de Prestação de Contas 2012;-------  

 ----------- 5.4. – Apreciação e votação da Candidatura ao Sistema de Apoios à 

Modernização Administrativa (SAMA); ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 5.5. – Apreciação do Relatório de Avaliação do Grau de Observância do Respeito 

pelos Direitos e Garantias dos Titulares do Direito de Oposição relativo ao ano de 2012. -  

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

secretariado por GILBERTO MARTINS DA ROSA e MARIA INÊS MARTINS PATO. --------------  

 ----------- Para além do Presidente da Câmara e do Vice-Presidente da Câmara, estiveram 
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igualmente presentes nesta Sessão da Assembleia Municipal, os Vereadores do Executivo 

Municipal Jorge Diogo Cardoso Mendonça, 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. -------------------------------------------  

 ----------- Efectuada que foi a chamada, verificaram-se as ausências dos Membros da 

Assembleia Municipal MARIA JOÃO CORREIA RODRIGUES, ACÍLIO VAZ E GALA e 

ROGÉRIO MÁRIO DOS SANTOS. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – informou que todos os Membros ausentes solicitaram por escrito, a justificação da 

falta à presente Sessão da Assembleia Municipal, tendo as mesmas sido consideradas 

justificadas e as suas substituições pelos elementos seguintes das respectivas Listas, que se 

encontravam presentes, sendo convidados a participar nos Trabalhos da presente Sessão da 

Assembleia Municipal CLARA MARIA DE JESUS OLIVEIRA PERALTA, RICARDO MANUEL 

DE JESUS CANIÇAIS e MARCOS ANTÓNIO PEREIRA GALA, que substituem, 

respetivamente, os Membros antes indicados.------------------------------------------------------------------  

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

Municipal, informou ter recebido uma carta do Vereador Jorge Mendonça a dar conhecimento 

dos motivos pelos quais esteve ausente numa Reunião de Câmara, estando este documento 

disponível para consulta se algum dos Membros da Assembleia Municipal assim o desejar. -----  

 ----------- Mais disse ter sido recebido da parte da Associação Ambientalista do Norte da 

Bairrada Chão Verde, uma carta relativa ao assunto “Alteração de Licenciamento da Pedreira 
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Barroquinha”, tendo procedido à sua leitura. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… Enviamos em anexo documento que apresenta alternativas à opção do Executivo 

Municipal de Oliveira do Bairro em relação ao pedido de Alteração do Licenciamento da 

Pedreira Barroquinha sita em Bustos/Palhaça, onde se sugere que a Assembleia Municipal, que 

V. Ex.ª tão ilustremente lidera, assuma a liderança deste processo, ou o acompanhamento do 

mesmo, daqui para o futuro. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Enviamos também, para conhecimento da Assembleia Municipal, cópia da reclamação 

enviada à Direção Regional da Economia do Centro, entidade com responsabilidade do 

licenciamento a alteração ao PARP. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Estamos sempre disponíveis para colaborar com V. Ex.ª e com a Assembleia 

Municipal em tudo o que refere a este assunto de extrema importância para as populações das 

Freguesias de Bustos e Palhaça …” -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente, informou que se iria proceder à apreciação da Ata da Sessão Ordinária 

da Assembleia Municipal de 14 de dezembro de 2012, remetida a todos os Membros da 

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

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

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – solicitou a correção de 

alguns aspetos de pormenor em algumas das páginas da Ata de 14 de dezembro de 2012. -----  

 ----------- MÁRCIO JOSÉ SOL PEREIRA DE OLIVEIRA – solicitou igualmente a correção de 

uma pequena gralha constante da ata de 14 de dezembro de 2012. -------------------------------------  

 ----------- Realçou e deu os parabéns na pessoa do Presidente da Mesa da Assembleia 

Municipal, aos Técnicos Municipais que redigiram a ata de 14 de dezembro de 2012, porque 

não obstante alguma gralha que possa conter, a mesma tem 183 páginas, o que “é obra”. -------  

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



 

Sessão da Assembleia Municipal de 12.04’13   4|63 

SANTOS – agradeceu as palavras deste Membro, referindo fazer questão de endossar 

pessoalmente os parabéns aos Técnicos Municipais, por entender que são merecidos. -----------  

 ----------- Não havendo nenhum Membro da Assembleia Municipal que desejasse usar da 

palavra, relativamente à Ata da Sessão Ordinária de 14 de dezembro de 2012, foi a mesma 

colocada à votação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Efetuada que foi a Votação, a Ata, datada de 14 de dezembro de 2012, foi Aprovada 

por Maioria, com 25 Votos a Favor e 1 Abstenção. ---------------------------------------------------------  

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

SANTOS – informou que se iria proceder à apreciação da Ata da Sessão Ordinária da 

Assembleia Municipal de 15 de fevereiro de 2013, remetida a todos os Membros da Assembleia 

Municipal, tendo questionado se tinham algum reparo a fazer em relação à Ata em questão. ----  

 ----------- Não havendo nenhum Membro da Assembleia Municipal que desejasse usar da 

palavra, relativamente à Ata da Sessão de 15 de fevereiro de 2013, foi a mesma colocada à 

votação.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Efetuada que foi a Votação, a Ata, datada de 15 de fevereiro de 2013, foi Aprovada 

por Maioria, com 23 Votos a Favor e 3 Abstenções. --------------------------------------------------------  

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

INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO, tendo o senhor Presidente da Assembleia Municipal, 

solicitado à 2.ª Secretária que tecesse algumas considerações relativamente ao presente ponto 

da Ordem de Trabalhos. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2.ª Secretária MARIA INÊS MARTINS PATO – teceu a seguinte intervenção: -----------  

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

Municipais, dever-se-á prestar o seguinte esclarecimento: --------------------------------------------------  

 ----------- Nos termos regimentais, o período de intervenção aberto ao público, será antecedido 
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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 coletivas 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 regimentais, os esclarecimentos a solicitar pelo público serão 

sempre dirigidos à Mesa da Assembleia e nunca diretamente 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 14.30, 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 

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

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

ANTES DA ORDEM DO DIA, tendo o Presidente da Mesa da Assembleia Municipal solicitado 

aos Membros que pretendessem intervir neste assunto para que se inscrevessem, sendo 

seguidamente dado o uso da palavra ao primeiro interveniente.-------------------------------------------  

 ----------- GILBERTO MARTINS DA ROSA - entregou a sua intervenção por escrito, 

passando-se a transcrever o teor da mesma na sua íntegra: -----------------------------------------------  
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 ----------- “… Reunião do Conselho Consultivo do Hospital José Luciano de Castro, dia 13 de 

Março de 2013 às 14.30h com a seguinte ordem de trabalhos: --------------------------------------------  

 ----------- 1. Ponto da situação referente à transferência do Hospital J.L.C. para a União Geral 

das Misericórdias; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2. Apreciação do Plano de Desenvolvimento do Hospital para o ano de 2013, bem 

como dos relatórios e das contas do ano de 2012; ------------------------------------------------------------  

 ----------- 3. Discussão e aprovação do Regulamento Interno do Conselho Consultivo; -------------  

 ----------- 4. Outros assuntos. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação ao ponto 1, a situação encontra-se bloqueada, não havendo qualquer 

alteração. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente ao ponto 2, o Conselho deu uma apreciação favorável. ---------------------  

 ----------- No ponto 3, foi aprovado o Regulamento Interno do Conselho Consultivo. -----------------  

 ----------- Sem outros assuntos de interesse, deu-se por terminada a reunião. -------------------------  

 ----------- Peço-vos imensa desculpa por vos retirar alguns minutos, para ler alguns 

pensamentos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Já dei conta que há dois tipos de pessoas - as que falam com tal facilidade que 

superam aquilo que pensam e aquelas a quem as palavras não conseguem acompanhar o 

pensamento - incluo-me neste segundo grupo. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Após a reunião do dia 18-3-13, da Comissão Política, com os Elementos da Bancada 

do PSD, certas atitudes fizeram-me repensar a minha participação nesta Assembleia. 

Envolvi-me nas eleições há oito anos, por acreditar na Equipa Jovem e na ação profunda que 

esta se propunha desenvolver no Concelho. Considero que fomos bem sucedidos. Contudo, 

sinto, neste momento, que a minha colaboração foi posta em causa. ------------------------------------  
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 ----------- Duvidaram, diretamente, das minhas capacidades para o cargo que ocupo nesta 

Assembleia, culminando com uma insinuação relativa a um excesso de habilitações 

académicas, para o exercício do mesmo. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Curioso País este. Na política central afastam-se colaboradores por falta de formação 

académica; na política local, anuncia-se orgulhosamente, que não é necessária essa formação.  

 ----------- Vivemos nesta Assembleia e fora dela, momentos de genuína camaradagem ... Deixo, 

em cada elemento de todas as Bancadas, nos colaboradores da Câmara, Executivo e todos os 

vereadores, um Amigo … E é, a cada um deles e ao Eleitorado que nos elegeu a quem, 

primeiramente, agradeço a confiança e peço desculpa da atitude que vou tomar. -------------------  

 ----------- Pautei os meus quase 40 anos de atividade profissional por certos valores, tenho a 

sorte de pela experiência de vida e pela idade, poder continuar a respeitar esses valores. --------  

 ----------- Assim, não por falta de "condições anímicas‘‛, mas por sentir que me rodeiam 

sentimentos de deslealdade, falta de integridade, falta de espírito de equipa, é chegado o 

momento de me retirar e assim renuncio ao meu mandato. -------------------------------------------------  

 ----------- Quero por fim deixar um abraço à Dra. Inês, Companheira de oito anos e que quero 

extensivo a todos aqueles que me Honraram com a sua amizade e ao Eleitorado que nos 

elegeu. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Muito obrigado por tudo. Boa noite e até sempre …” ---------------------------------------------  

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

SANTOS – referiu que perante esta decisão, que deve ser respeitada, contudo, dado que a 

Mesa se encontra incompleta, convidou o Membro Carlos Viegas para exercer funções de 

Secretário. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim sendo os trabalhos da presente Sessão da Assembleia Municipal prosseguiram, 

tendo os mesmos sido presididos por MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS e 
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secretariados por MARIA INÊS MARTINS PATO e CARLOS VIEGAS MARTINS DOS 

SANTOS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente, foi dado o uso da palavra ao segundo interveniente deste ponto da 

Ordem de Trabalhos: 4 - PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA. ---------------------------------------  

 ----------- MARIA INÊS MARTINS PATO – confessou que esta não era para ser a sua 

intervenção nesta Sessão da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou ter por diversas vezes afirmado que na política não pode valer tudo e como 

assim não é, deixa de fazer sentido muita coisa, relembrando as palavras de Miguel Torga, 

quando este disse que “é escusado, não posso ser de outro Partido, se não da liberdade”. ------  

 ----------- Afirmou que foi isto que o Dr. Gilberto acabou de fazer, escolheu o Partido da 

liberdade, partilhando as afirmações por ele transmitidas, a sua mágoa sobre o que foi dito e a 

credibilidade que lhes foi tirada por pessoas, algumas delas que hoje não se encontram 

presentes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse terem sido oito anos de Mandato, tendo havido sempre um espírito de 

solidariedade, um princípio democrático que muito preza. --------------------------------------------------  

 ----------- Depois do que foi mencionado pelo Dr. Gilberto e porque pauta igualmente a sua vida 

pelo princípio da democracia e da solidariedade, mais não resta, pedindo antecipadamente 

desculpa a todos os seus colegas, do que se ir igualmente embora. -------------------------------------  

 ----------- Seguidamente e para que os trabalhos possam prosseguir, informou que irá colocar 

de imediato este pedido de renúncia por escrito e entregar ao Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Para terminar e dirigindo-se ao Executivo Municipal, confessou esperar que o tempo 

que resta para terminar o presente Mandato, seja de excelência. -----------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 
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SANTOS – referiu que se iria aguardar que a Dr.ª Inês procedesse à formalidade que entende, 

para que os Trabalhos possam prosseguir. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- De seguida solicitou o uso da palavra o Membro André Chambel. ----------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – informou que nos 

termos do ponto 5 do artigo 19.º do Regimento da Assembleia Municipal, na ausência da 

maioria dos Membro da Mesa, a Assembleia Municipal deve eleger, por voto secreto, o número 

necessário de elementos necessário para integrar a Mesa. -------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que, neste caso em concreto e dado que estão em causa a renúncia ao 

Mandato, a questão pode ser mais complicada, pelo que, solicitou ao Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal, que suspendesse os Trabalhos de forma a que a Comissão Permanente 

pudesse reunir com os juristas da Autarquia. -------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – referiu que se confirma o que foi citado pelo Membro André Chambel relativamente 

ao artigo do Regimento, apesar de não se encontrar expresso o tipo de ausência, pelo que, na 

sua opinião não resta outra alternativa do que proceder à votação, aceitando contudo a 

sugestão do Membro André Chambel de suspensão dos Trabalhos. ------------------------------------  

 ----------- De imediato foram interrompidos os Trabalhos da presente Sessão da Assembleia 

Municipal, a fim de permitir que a Comissão Permanente reunisse. --------------------------------------  

 ----------- Decorrido o período de interrupção dos Trabalhos, foram os mesmos retomados. ------  

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

SANTOS – dando cumprimento ao Regimento da Assembleia Municipal, nomeadamente ao 

que se encontra estatuído no ponto 5 do artigo 19.º, apesar de não consagrar a questão de 

renúncias, pelo que, a Comissão Permanente teve de encontrar uma analogia com outro 

normativo, mais concretamente, com a eleição da Mesa aquando do início do presente 

Mandato Autárquico. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Antes no entanto de se avançar com a mesma, informou que se deveria introduzir um 

ponto na Ordem de Trabalhos da presente Sessão da Assembleia Municipal, de forma poder-se 

efetivar aquela mesma votação. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ----------- Não havendo a oposição de qualquer Membro da Assembleia Municipal, considerou-

se introduzido na Ordem de Trabalhos da presente Sessão da Assembleia Municipal, o ponto 

5.6. – Eleição da Mesa da Assembleia Municipal, o qual, tendo em atenção a sua premência 

e importância para o desenrolar dos Trabalhos da Assembleia Municipal, foi discutido e votado 

de imediato. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo em atenção que os elementos seguintes da Lista de Candidatos do PPD/PSD à 

Assembleia Municipal se encontravam presentes, Clara Maria de Jesus Oliveira Peralta e 

Fernando de Oliveira Henriques, informou que se iria proceder à respetiva posse como 

Membros efetivos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente, procedeu à leitura da Ata Avulsa da Tomada de Posse dos Membros 

Clara Maria de Jesus Oliveira Peralta e Fernando de Oliveira Henriques, sendo os mesmos 

investidos nas suas funções como Membros efetivos da Assembleia Municipal de Oliveira do 

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

 ----------- Antes de se proceder à eleição da composição da nova Mesa da Assembleia 

Municipal de Oliveira do Bairro, convidou os Membros André Chambel e Armando Pinto para 

fazerem parte da mesma. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal em Exercício MANUEL NUNES 

SIMÕES DOS SANTOS - informou que se iria de imediato proceder à eleição da nova Mesa, 

tendo entretanto chegado uma Proposta à Mesa, assinada pelos Membros João Sol, Manuel 

Augusto Martins, Márcio Oliveira e Nuno Barata, que propõem a seguinte composição da Mesa: 

 ----------- “… PRESIDENTE: Manuel Nunes Simões dos Santos -------------------------------------------  

 ----------- Primeiro SECRETÁRIO: Carlos Viegas Martins dos Santos ------------------------------------  
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 ----------- Segundo SECRETÁRIO: Gladys Del Carmen Ferreira de Oliveira …” -----------------------  

 ----------- Seguidamente foi solicitado o uso da palavra pelos Membros Armando Pinto, André 

Chambel e Nuno Barata. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – deixou uma palavra de 

apreço para o Dr. Gilberto Rosa e para a Dr.ª Inês Pato, que apesar de terem, nesta 

Assembleia Municipal sido adversários, não era de modo algum inimigos. -----------------------------  

 ----------- No que respeita à apresentação de Lista à Mesa da Assembleia Municipal, informou 

que o Partido Socialista não iria apresentar nenhuma Lista, atendendo à lealdade, que não é 

política mas é institucional, que tem para com o Presidente da Assembleia Municipal. -------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – afirmou subscrever 

aquilo que foi mencionado pelo Membro Armando Humberto relativamente ao Dr. Gilberto Rosa 

e à Dr.ª Inês Pato, mencionando igualmente que a Bancada do CDS-Partido Popular entendeu 

que não deveria ser apresentada qualquer Lista para eleger os Membros da Mesa da 

Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA – em nome da Bancada do 

PPD/PSD, deixou uma palavra de reconhecimento e apreço pelos Membros que ao longo do 

atual Mandato deram o melhor de si, em defesa daquilo que era o melhor para o Concelho e na 

defesa daquilo que era a estratégia partidária. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que os Membros da Bancada do PPD/PSD entenderam permanecer, 

assumir o seu papel e subscrever a Lista apresentada à votação. ----------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal em Exercício MANUEL NUNES 

SIMÕES DOS SANTOS - informou, que, de acordo com o previsto no Regimento em vigor a 

votação deve ser efetuada por intermédio de escrutínio secreto, precedida de chamada 

nominal.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Efetuada que foi a votação da Proposta apresentada pelos Membros João Sol, Manuel 

Augusto Martins, Márcio Oliveira e Nuno Barata, para a composição da Mesa da Assembleia 

Municipal, e após o respetivo apuramento, verificou-se a seguinte votação: 22 Votos a Favor, 0 

Votos Contra e 4 Votos em Branco. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A partir deste momento, a composição da Mesa da Assembleia Municipal para o 

mandato de 2009 a 2013, passou a ser a seguinte: -----------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente: Manuel Nunes Simões dos Santos ----------------------------------------------------  

 ----------- Primeiro Secretário: Carlos Viegas Martins dos Santos ------------------------------------------  

 ----------- Segundo Secretário: Gladys Del Carmen Ferreira de Oliveira …” -----------------------------  

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

SANTOS – agradeceu a ajuda e colaboração dos Membros André Chambel e Armando Pinto, 

tendo de seguida solicitado aos Membros Carlos Viegas e Gladys Oliveira que assumissem os 

seus lugares na Mesa da Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Constituída que foi a nova Mesa da Assembleia Municipal, o Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal deu continuidade aos Trabalhos da presente Sessão da Assembleia 

Municipal, sendo retomada a discussão constante do ponto 4 - PERÍODO ANTES DA ORDEM 

DO DIA, tendo sido dado o uso da palavra ao interveniente que se encontrava inscrito. -----------  

 ----------- MANUEL AUGUSTO DOS SANTOS MARTINS – relativamente à questão dos 

Barreiros, referiu já conhecer aquele espaço há muitos anos, dado que, quando era jovem 

aquele espaço servia de piscina e foram alguns os acidentes que ocorreram nessa altura. -------  

 ----------- Mais disse desconhecer se a solução passará por tapar aquelas crateras, contudo, na 

sua opinião, algo deverá ser feito e já são muitos os estudos que nunca saíram do papel e 

muitos os anos que já passaram sem solução. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Afirmou que aqueles espaços são autênticas ratoeiras, contudo, antes de se 
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pronunciar sobre a situação, deverá auscultar a opinião da Assembleia de Freguesia da 

Palhaça, isto porque qualquer solução que seja equacionada nunca irá agradar a todos, mas os 

interesses das populações terão de ser sempre salvaguardados, pois foram aquelas que 

sempre sofreram com a situação, pelo que, qualquer solução, terá de ser sempre, em favor e 

interesse da população. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questionou se já foi adjudicada a execução da empreitada respeitante à 2.ª fase da 

Feira da Palhaça. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que, finalmente, se iniciaram as obras de beneficiação da Rua do Arieiro de 

Cima. ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ROSALINA ROSA GRANGEIA FILIPE – tendo sido reparados os semáforos 

existentes no cruzamento do Porto Clérigo, questionou para quando se prevê a reparação dos 

buracos, que considera perigosos, existentes no arruamento que liga o Troviscal ao Porto 

Clérigo. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Procurou saber quando é que se iniciam os trabalhos de alcatroamento da Rua da 

Lavoura, uma vez que são tantos os buracos ali existentes que já não se pode dizer que seja 

um arruamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questionou se já tinha sido resolvidos os problemas relacionados com infiltrações de 

água nos Polos Escolares. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação à rotunda junto à Misericórdia, questionou se a mesma irá ficar daquela 

maneira, ou se a mesma irá ser alterada. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questionou se está prevista a instalação de parquímetros ao longo da Nova Alameda 

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

 ----------- Procurou saber junto do Presidente da Mesa da Assembleia Municipal e do Presidente 

da Câmara, o ponto de situação relativamente ao processo de contestação contra a agregação 
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de Freguesias prevista para o Concelho de Oliveira do Bairro, relembrando a tomada de 

posição da Assembleia Municipal aquando da respetiva pronuncia, procurando saber onde está 

a solidariedade de todos, pois todos os presentes se pronunciaram contra essa mesma 

agregação, pelo que, na sua opinião, todos deveriam assumir as suas responsabilidades. -------  

 ----------- Relativamente a este assunto, relevou a iniciativa do Presidente da Junta de 

Freguesia do Troviscal, que, a brincar, encontrou uma forma de manifestar a sua revolta, a sua 

amargura, o seu inconformismo por uma situação que considera injusta, considerando louvável 

que alguém tenha encontrado uma forma de lutar por aquilo em que acredita e, lembrando o 

passado da freguesia do Troviscal, somente um troviscalense é que se lembraria de uma coisa 

daquelas e demonstrar que se deve aguentar até ao fim, antes quebrar do que torcer. ------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – deu os parabéns ao 

Presidente da Junta de Freguesia do Troviscal, pela originalidade e oportunidade de levar o 

Concelho de Oliveira do Bairro e aquela Freguesia às primeiras páginas das notícias, ao ter 

oferecido emprego ao Ministro demissionário Miguel Relvas e que, certamente, terá atingido o 

seu objetivo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Recordou que, resultado da última intempérie sucedeu aquilo que já se previa, ou 

seja, parte do edifício da Cerâmica Rocha ruiu. Ruiu um património da Câmara Municipal, algo 

que estava pensado pelo anterior executivo e que o atual executivo municipal abandonou 

completamente, tanto o projeto como o próprio edifício. -----------------------------------------------------  

 ----------- Procurou saber como é que o Presidente da Câmara explica o estado de abandono de 

todo o edifício e o vandalismo perpetrado e o facto de haver pessoas a viver naquele complexo 

sem autorização, resultante da falta de vedação eficaz, tendo igualmente questionado o que é 

que se irá fazer de modo a prevenir que o mesmo suceda ao restante edifício, situação que não 

se viu acautelada na Informação constante da Atividade Municipal que foi distribuída aos 

Membros da Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Relembrou os presentes, uma promessa por si feita numa Assembleia Municipal, de 

que se algo acontecesse às instalações da antiga Fábrica da Cerâmica Rocha por inépcia da 

Câmara Municipal, iria participar ao Ministério Público essa mesma inépcia da Câmara 

Municipal, pelo que, assim irá proceder, entregando posteriormente, ao Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal uma cópia da participação efetuada junto do Ministério Público, para que 

aquele faça chegar uma cópia do Presidente da Câmara. ---------------------------------------------------  

 ----------- DUARTE DOS SANTOS ALMEIDA NOVO – dirigindo-se aos Membros que 

renunciaram ao Mandato, referiu sempre ter tido uma boa relação com os mesmos, tendo os 

mesmos desempenhado cabalmente as suas funções enquanto Secretários da Mesa da 

Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Procurando fazer um ponto de situação relativamente à luta que tem sido levado a 

cabo pelas três Juntas de Freguesia que foram objeto de agregação, informou os presentes 

que se tinha avançado com um segunda Providência Cautelar, agradecendo o apoio da 

Câmara Municipal que permitirá que aquelas Freguesias não sejam penalizadas 

financeiramente, fruto do recurso para as vias judiciais. -----------------------------------------------------  

 ----------- Tendo em atenção que se tratou de um ato político, os Tribunais têm dito isso mesmo, 

tendo sido interposta nova ação judicial, recorrendo da segunda decisão do Tribunal, 

estando-se a aguardar a respetiva decisão. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Reiterou o que afirmou na última Assembleia Municipal, de que foram muito poucos 

aqueles que se preocuparam e procuraram saber o ponto de situação relativamente a este 

assunto.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Afirmou que uma das grandes poupanças do Governo, com esta redução das Juntas 

de Freguesia, irá ser, certamente, a redução dos Centros de Saúde, contudo, e apesar de tal 

poder vir a suceder, é que muitos são aqueles que poderiam ter feito algo e não nada fizeram. -  

 ----------- LUÍS FILIPE CARVALHO – referiu que para a Freguesia da Mamarrosa, além da 
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questão da agregação de Freguesias, existem outras preocupações, nomeadamente em 

relação à construção do Polo Escolar, procurando saber para quando é que se prevê o início 

daquela empreitada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à Rua das Obras Sociais e dado que houve alguns percalços no 

desenrolar daquela obra, nomeadamente junto dos respetivos confrontantes, oque é certo é 

que obra tem de ser rapidamente concluída, tendo questionado para quando se prevê a sua 

conclusão. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- JORGE DA COSTA GRANGEIA – no que diz respeito à beneficiação de arruamentos 

do Concelho, mais concretamente da Freguesia de Bustos, recordou que na Assembleia 

Municipal de Dezembro de 2012 o Presidente da Câmara afirmou que iriam ser levados a 

concurso três empreitadas de beneficiação de arruamentos até ao final do Mandato, o segundo 

dos quais iria beneficiar grandemente a Freguesia de Bustos, contudo, o que se pode constatar 

é que somente foram efetuadas duas pequenas intervenções naquela Freguesia. ------------------  

 ----------- Deu os parabéns ao Presidente da Junta de Freguesia do Troviscal, pela forma que 

encontrou para manter acesa a luta pela manutenção da Freguesia do Troviscal, sendo certo 

que, a Assembleia Municipal deve fazer muito mais pela manutenção das Freguesias do 

Concelho, mas, os Presidentes de Junta também devem dar a conhecer o que pretendem que 

seja feito pela Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 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 – 

deixou uma palavra de apreço pelo trabalho desenvolvido pelos Membros da Assembleia e da 

Mesa que hoje renunciaram ao Mandato. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Concordando com o que foi proferido pelo Presidente da Junta da Palhaça quando 

este se referiu aos Barreiros, disse que foi nessa mesma linha que a Câmara Municipal aprovou 
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por unanimidade, um Parecer que lhe foi solicitado. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a exposição remetida pela Associação Chão Verde a diversas entidades, 

nomeadamente a CCDR-Centro, Câmara Municipal, Assembleia Municipal e DRE-Centro, 

informou que a CCDR-Centro remeteu uma resposta àquela Associação Ambientalista que dá 

razão à argumentação que consubstanciou o Parecer da Câmara Municipal. -------------------------  

 ----------- Em relação à 2.ª Fase da Feira da Palhaça, informou que o Concurso ainda decorre, 

fruto de algumas reclamações apresentadas pelos empreiteiros concorrentes. -----------------------  

 ----------- No que respeita aos semáforos do cruzamento do Porto Clérigo, informou haver 

alguns procedimentos que são mais exigentes e levam a que sejam endereçados convites a 

mais do que uma entidade, o que demora algum tempo, concordando que quem passa no local 

diga que demora demasiado tempo. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que as empreitadas referentes ao aqueduto e à questão dos buracos, já 

foram adjudicadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A respeito da Rua da Lavoura, informou ser impossível iniciar a beneficiação da 

mesma enquanto continuar a chover, o mesmo sucedendo em relação a muitos outros 

arruamentos do Concelho.--------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação às infiltrações de água, deu a conhecer que os empreiteiros declararam 

que os problemas se encontram resolvidos, sendo certo que os mesmos estão resolvidos 

quando não chove, tendo sido levada a efeito uma súmula de todas as diligências que têm sido 

efetuadas e respetivas respostas, para o Gabinete de Apoio Jurídico se possa pronunciar no 

sentido de se equacionar o acionamento das Garantias Bancárias e as obras fiquem como têm 

de ficar.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre o acesso à Misericórdia pela Rua Cândido dos Reis referiu que a mesma é 

provisória, sendo certo que se irá tornar definitiva muito em breve, da forma como agora se 

encontra e que não é uma rotunda. --------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Informou não estar prevista a instalação de parquímetros na Nova Alameda da 

Cidade. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que, dando cumprimento à palavra que foi dada pela Câmara Municipal, esta 

tem apoiado as Juntas de Freguesia na contestação que tem sido levada a efeito relativamente 

à agregação das Freguesias, isto apesar de poder vir a demonstrar-se inglório, contudo, fica a 

consciência de que tudo foi feito para apoiar as Juntas de Freguesia. -----------------------------------  

 ----------- Em relação à questão da Cerâmica Rocha, informou que quando chegou à Câmara 

Municipal tinha um Projeto elaborado e todo para pagar, que custou cerca de cem mil euros, 

destinado ao Museu de Olaria e Grés, esse Projeto nunca foi abandonado, não foi uma 

prioridade e não o será enquanto as outras obras não estiverem concluídas, admitindo contudo, 

que num próximo Quadro Comunitário de Apoio o Projeto possa vir a ser candidatável. -----------  

 ----------- Já no que respeita à ações em Tribunal, esclareceu que a Câmara Municipal de 

Oliveira do Bairro tem estado habituada a não conseguir fazer obra nenhuma, sem que os 

assuntos passem pelo Tribunal. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que a empreitada de construção do Polo Escolar da Mamarrosa já foi 

consignado, tendo-se já iniciado as obras de montagem do estaleiro, contudo as condições 

atmosféricas não têm ajudado a entrar no terreno. ------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação à Rua das Obras Sociais esclareceu que os problemas têm vindo a ser 

resolvidos, havendo um ou dois ainda pendentes, que, se não ficarem resolvidos, resultará na 

não execução de passeios naqueles locais. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita à beneficiação de arruamentos, referiu não conseguir prever o estado 

do tempo, estando já adjudicada o asfaltamento de doze arruamentos na Freguesia de Bustos, 

trabalhos esses que não podem ser executados enquanto o tempo não o permitir.------------------  

 ----------- Seguidamente foi solicitado o uso da palavra por parte do Membro Armando Pinto a 

fim de solicitar um esclarecimento, sendo posteriormente dado o uso da palavra ao Presidente 
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da Câmara para que pudesse responder. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – no que respeita à questão 

da Pedreira da Barroquinha e no seguimento da discussão havida na última Sessão da 

Assembleia Municipal, solicitou à Câmara Municipal o envio de informação sobre o assunto, o 

que foi enviado, tendo tido a oportunidade de constatar que o prazo previsto para conclusão do 

projeto é de 32 anos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que o oficia da DRE tem a data de 29 de outubro de 2012, sendo referido 

no mesmo que a Autarquia dispõe de 20 dias para dar o Parecer, tal como decorre da Lei e se 

o não fizer, esta ausência de resposta equivale a um Parecer favorável. O que acontece é que 

a Câmara Municipal somente deliberou sobre o Parecer a 30 de janeiro de 2013, muito para 

além do limite imposto para resposta, tendo por conseguinte questionado o porquê desta 

demora na resposta e se o Parecer que foi votado pelos Vereadores da Câmara Municipal teve 

alguma validade à luz da Lei, uma vez que os vinte dias foram largamente ultrapassados. -------  

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

em relação ao prazo para reposição dos Barreiros, referiu que uma coisa é a previsão em 

estudo e em estudo tudo bate certo, a verdade é que no terreno raramente coincide com os 

estudos, pelo que, desde a conjuntura a muitos outros dados, naturalmente que diga que 

ninguém pode prever o tempo que irá demorar a reposição do terreno. ---------------------------------  

 ----------- No que respeita ao prazo de resposta, informou que o ofício percorreu diversos 

sectores dentro da Câmara Municipal e somente foi respondido quando todas as informações 

foram reunidas, analisadas e subscritas pelos diferentes Técnicos Municipais. Quanto à 

validade da decisão pela Câmara Municipal, tal, é da competência da entidade que solicitou a 

resposta e até ao momento não foi dito que o Parecer não era aceite. ----------------------------------  

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

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

referiu estar disponível para prestar qualquer esclarecimento, realçando no entanto uma 

decisão tomada pelo Tribunal, em favor da Câmara Municipal, sobre o terreno onde hoje se 

encontra o IEC na Mamarrosa, condenando ainda uma das coautoras por má-fé. -------------------  

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

que desejassem usar da palavra, que procedessem à respetiva inscrição, tendo posteriormente 

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

 ----------- ACÁCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA - entregou a sua intervenção por escrito, que 

seguidamente se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… Na página 5 – Perguntamos ao Sr. Presidente, quais foram ou são os arruamentos 

abrangidos neste adicional ao contracto de empreitada de “Pavimentação de Arruamentos no 

Concelho 2011”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Imediatamente a seguir, solicitamos a informação mais pormenorizada sobre a 

Alteração ao contracto de “aquisição de serviços de Consultoria” e se houve alteração nos 

valores a pagar já contratualizados com a firma JPALMS – Advogados, RL. --------------------------  

 ----------- Também logo a seguir, solicitamos uma explicação mais pormenorizada sobre o 

contracto celebrado com a firma GALP POWER, S.A. -------------------------------------------------------  

 ----------- Na página 6 e no 2º. Parágrafo – desejamos ser esclarecidos sobre a localização do 

prédio rústico inscrito na Matriz Predial sob o artigo nº. 2.539 da Freguesia de Oiã e a quem 

pertencia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na página 8 – Perguntamos para que data, está previsto o início do funcionamento 

dos semáforos do Rego. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na página 10 – Para quando está prevista a entrada em vigor da 2ª revisão do Plano 
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Diretor Municipal de Oliveira do Bairro e as causas que obstam à sua aprovação. -------------------  

 ----------- Na página 11 – Diz que a rotunda da Zona Industrial de Oiã, aguarda o lançamento 

por parte das Estradas de Portugal, EP, Sr. Presidente não acha que se deve empenhar um 

pouco mais na resolução deste caso? ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Então o que nos diz sobre a Rotunda do Silveiro, porque deixou de falar dela? E 

quando é que manda tapar um buraco (Vala) que existe ali muito perto e que põe em risco a 

vida de pessoas e bens que transitam no Beco da fonte do Silveiro? ------------------------------------  

 ----------- Na página 15 – Feira da Palhaça – 2ª. Fase … pedimos informações pormenorizadas 

ao Sr. Presidente da Câmara, sobre as reclamações por parte de alguns concorrentes. -----------  

 ----------- Na mesma página e logo a seguir – a Bancada do Partido Socialista vem uma vez 

mais solicitar ao Sr. Presidente da Câmara, a “nova” data para a entrega definitiva da obra 

designada por “Nova Alameda da Cidade”, tem-nos comunicado os sucessivos adiamentos e é 

para nós importante saber-mos se o custo da obra inicialmente orçamentado, já foi 

ultrapassado e se esteve alguma auditoria ou inspeção no Município a auditar as contas desta 

obra. ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na página 28 (Banco Municipal de Emprego) – pedimos informação sobre quantos 

postos de trabalho foram preenchidos no Concelho, através deste Banco de Emprego. -----------  

 ----------- Na página 30 (Faturação Mensal do Parque Desportivo) – Informe-nos qual é o 

resultado líquido mensal desta infraestrutura? ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na página 33 - O Sr. Presidente ainda alimenta alguma esperança em que algum 

destes equipamentos (Centro de Saúde, Nó de Ligação à A1, Palácio da Justiça e Quartel da 

GNR), venha a ser construído ou requalificado?  --------------------------------------------------------------  

 ----------- Para terminar, mesmo não constando aqui atrevo-me a perguntar-lhe se sabe se o Sr. 

Miguel Relvas, aceitou o convite de emprego formulado pela Junta de Freguesia do Troviscal? 
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…” -------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – relativamente a uma 

questão levantada pelo Vereador Jorge Mendonça aquando da discussão do Relatório de 

Gestão na Reunião do Executivo Municipal, se a Câmara Municipal se iria manifestar acerca 

aumento do Capital Social da AdRA, tendo o Presidente da Câmara respondido que não era 

nada de novo uma vez que já se encontrava previsto nos Contratos iniciais. Por conseguinte, 

mais do que questionar o Presidente da Câmara Municipal, questionou o Presidente da Mesa 

da Assembleia Municipal, se este aumento de capital irá ou não ser objeto de discussão na 

Assembleia Municipal, uma vez que se trata de um aumento no capital social de uma entidade 

participada pelo Município. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo tido a oportunidade de ler o Contrato da sociedade, a menos que outro 

Contrato que desconhece tenha sido assinado, deu a conhecer que no mesmo não consta uma 

previsão de aumento do capital social daquela empresa, nem tão-pouco que os seus acionistas 

acompanham tacitamente esse aumento de capital social, até porque, qualquer aumento do 

capital social tem de passar necessariamente pela Assembleia Municipal, tendo questionado o 

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, se tem conhecimento daquele aumento do 

capital social, ou se tem conhecimento de algum Parecer, algo que justifique que a participação 

no aumento de participação no capital social de uma entidade externa por parte do Município 

não tem de ir à Câmara Municipal e posteriormente à Assembleia Municipal. -------------------------  

 ----------- JORGE DA COSTA GRANGEIA – questionou se a resposta dada pelo Presidente da 

Câmara no Período Antes da Ordem do Dia, a respeito da beneficiação dos Arruamentos do 

Concelho, tem a ver com o que se encontra explicitado na página 16 da Informação sobre a 

Atividade Municipal, esperando que não venha a chover nos tempos mais próximos, para que 

se possa cumprir o que foi prometido pelo Presidente da Câmara. ---------------------------------------  

 ----------- Em relação à construção do Lar de Idosos e Creche do Centro Paroquial e Social São 
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Pedro da Palhaça e do Centro Social de Oiã, procurou saber qual o montante de cada uma 

daquelas obras e qual a comparticipação por parte da Câmara Municipal. -----------------------------  

 ----------- MARISA PATO DOS SANTOS – relativamente ao Nó de Ligação à A1 em Oliveira do 

Bairro e de acordo com o que se encontra mencionado na Atividade Municipal, questionou 

quais as ações que a Câmara Municipal pretende desenvolver para evidenciar a necessidade 

de abertura deste Nó. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- FERNANDO OLIVEIRA HENRIQUES – relativamente a pequenos arranjos que vão 

sendo efetuados nas diferentes Freguesias do Concelho, nomeadamente na envolvente à 

Escola de Artes da Bairrada, os Largos do Carro Quebrado e outros, são obras que são de 

louvar e que também devem ser referenciadas pela importância que têm. -----------------------------  

 ----------- Em relação à beneficiação da Capela do Sr. dos Aflitos e tendo tido a oportunidade de 

verificar o Estudo que está a ser feito, confessou ter ficado agradado com o mesmo, tendo 

questionado se as obras previstas irão ser comparticipadas por parte do Município. ----------------  

 ----------- No que respeita à Capela de Vila Verde, recordou ser um processo que se arrasta há 

diversos anos, referindo que, na sua opinião, a sugestão da Comissão de Arte Sacra não será a 

melhor para o local, sendo que, o melhor seria demolir aquela Capela e criar-se ali um espaço 

de recreio condigno para o local, muito embora isto possa mexer com as tradições das 

populações, mas o que é certo é que a solução proposta pela Comissão de Arte Sacra não será 

a melhor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 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 – 

relativamente a esta questão da Capela de Vila Verde, informou que o assunto se encontra nas 

mãos dos Técnicos da Diocese e dos Técnicos Municipais e apesar de se poder concordar ou 

discordar, mas em primeiro lugar deve-se auscultar a população e isto é algo que há muito 
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tempo vem sendo discutido e são matérias muito sensíveis, acreditando porém que poderá 

haver uma solução que seja do agrado de todos, ou pelo menos da larga maioria da população. 

 ----------- Informou que o apoio solicitado por parte da Comissão da Igreja Paroquial de Oliveira 

do Bairro para recuperação da Capela do Sr. dos Aflitos, foi o da totalidade do valor da obra e 

tal não poderá ser concedido por parte da Câmara Municipal, poderá sim, haver uma 

comparticipação maior o menor, pelo que terá de passar por haver uma angariação de fundos, 

por arranjar alguma mão-de-obra e a Câmara Municipal, após a apresentação do pedido de 

apoio com os respetivos orçamentos anexos, dará o seu apoio financeiro. ----------------------------  

 ----------- Reconheceu que muitas das vezes não se dá importância às pequenas obras que vão 

sendo realizadas no Concelho, mas têm sido muitos os espaços públicos que têm sido 

urbanizados e dignificados em todas as Freguesias. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que a Câmara Municipal ainda não desistiu de tentar a ligação ao Nó da A1, 

por muito difícil que seja, tendo tido a oportunidade de abordar este assunto com os vários 

Presidentes das Estradas de Portugal que já ocuparam aquele cargos desde que tomou posse 

como Presidente da Câmara, igualmente com os Secretários de Estado das Obras Públicas, 

INIR e Brisa, porque todos foram acolhendo a ideia de que faria algum sentido aquele Nó, 

havendo já estudos de tráfego que foram enviados na altura do Secretário de Estado do 

anterior Governo, poderá é não estar na Brisa numa outra Secretaria, pelo que, vai-se continuar 

a lutar por algo que é do interesse para o Concelho e para a Região e que muito rapidamente 

poderia trazer um retorno financeiro a quem realizasse o investimento. ---------------------------------  

 ----------- Confirmou que o que se encontra previsto na página 16 diz respeito à empreitada de 

beneficiação de arruamentos, de entre os quais alguns se prevê efetivarem em Bustos. ----------  

 ----------- No que respeita às obras do Centro Paroquial São Pedro da Palhaça e do Centro 

Social de Oiã, informou que o apoio concedido corresponde a 15% do montante elegível por 

cada uma das Candidaturas, tendo sido essa a percentagem de comparticipação da Câmara 
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Municipal desde há sete anos e meio. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou terem sido dez os Municípios que aderiram à AdRA, sendo dez os 

Municípios que têm, ou terão esta situação. Reconheceu que a competência é das Assembleias 

Municipais, sendo sua convicção que este aumento de capital já se encontrava previsto na sua 

fase inicial e é essa a leitura de alguns Presidentes de Câmara que pertencem à CIRA, é de 

que este aumento de capital já se encontrava incorporado na decisão inicial aquando da 

adesão, mas se se constatar ser algo que não estava previsto, será presente para discussão e 

votação da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que o adicional previsto na página 5 tem a ver com os arruamentos da Zona 

Industrial de Oiã, dado que o previsto inicialmente previa muitos arruamentos e as áreas a 

alcatroar eram significativas e em alguns casos houve necessidade de se mexer nos solos. -----  

 ----------- Referiu ter havido um aumento do montante pago mensalmente pela consultoria 

jurídica.-  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita ao Contrato da Galp Power, tal tem a ver com o fornecimento de 

energia em média tensão, sendo que a Lei obriga a que tenha de haver o respetivo concurso. --  

 ----------- Em relação ao terreno adquirido em Oiã, informou que o mesmo diz respeito a um 

terreno que foi adquirido para ser implantada o Polo Escolar de Oiã Poente e cuja Escritura foi 

somente agora efetuada, apesar do Contrato e respetivo pagamento já se encontrar realizado 

há algum tempo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Os semáforos do Rêgo aguardam a certificação por parte da EDP, para que se possa 

avançar com a respetiva ligação. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Apesar de já ter sido publicitado pelas Estradas de Portugal as expropriações a serem 

levadas a efeito para construção da rotunda do Silveiro e apesar das pressões feitas pela 

Câmara Municipal, o que é certo é que tal ainda não se veio a concretizar, tendo as Estradas 

de Portugal avançado antes para a construção da rotunda junto à Zona Industrial de Oiã, tendo 
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solicitado que a Câmara Municipal custeasse as expropriações necessárias à construção da 

mesma.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Recordou que quando existem adicionais ao Contrato da Nova Alameda da Cidade, os 

mesmos são presentes e aprovados pelo Executivo Municipal, sendo que a data para 

conclusão da empreitada e que foi aprovada pela Câmara Municipal é de 7 de maio, não 

acrescentando nada mais, a não ser que as obras decorrem a bom ritmo apesar das más 

condições atmosféricas e em breve será mencionada a data da respetiva abertura formal e final 

ao trânsito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que as obras do Município de Oliveira do Bairro, tal como sucede com outros 

Municípios, são auditadas quando as respetivas entidades assim o entendem e tal tem vindo a 

ser realizado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação ao Banco de Emprego, recordou que esta é uma iniciativa da Câmara 

Municipal e promove os contactos, não sendo da sua competência criar emprego. ------------------  

 ----------- Relativamente ao Resultado Líquido das Piscinas Municipais, referiu que as mesmas 

não são lucrativas, não sendo somente o caso das existentes em Oliveira do Bairro, é uma 

situação transversal a todos os Municípios do País, pois as mesmas têm um custo de 

manutenção enorme, têm um custo energético enorme, e apesar de ser uma das Piscinas mais 

frequentadas da Região, os seus custos superam as Receitas, mas este é um serviço que a 

Autarquia entende prestar à população, à semelhança do que sucede com o Pavilhão 

Municipal, com a Biblioteca, Museu e outros equipamentos municipais. --------------------------------  

 ----------- Considerou que tem feito todas as diligências no sentido de que as obras previstas 

para o Concelho venham a ser realizadas, estando convicto que o Centro de Saúde irá 

avançar, o mesmo sucedendo com o Palácio da Justiça, tanto mais que as mesmas poderão vir 

a ser enquadradas em apoios do QREN. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 
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SANTOS – relativamente às questões formuladas pelo Membro André Chambel, do aumento 

de capital da AdRA, informou não ter conhecimento do mesmo e no que respeita à existência 

de documento ou parecer relacionado com aquele assunto, de igual forma referiu desconhecer 

a sua existência. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi solicitado o uso da palavra por parte dos Membros Adelino Cruz, 

Acácio Oliveira e André Chambel a fim de prestarem alguns esclarecimentos. -----------------------  

 ----------- ADELINO FERREIRA DA CRUZ – agradeceu as palavras que lhe foram dirigidas 

relativamente à ideia que teve em publicitar uma oferta de emprego destinada ao ministro 

demissionário Miguel Relvas, que acusou de ter uma enorme vontade em destruir as Juntas de 

Freguesia, nomeadamente a do Troviscal, cuja nova sede foi inaugurada em tempos pelo 

próprio Miguel Relvas. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse não contar que essa sua decisão em oferecer emprego ao ex-ministro, 

tivesse o impacto que teve a nível nacional, tendo sido contactado por diversos jornalistas da 

imprensa escrita e falada, sendo que, estes deram igualmente eco da notícia a nível 

internacional, nomeadamente junto de troviscalenses espalhados pelo mundo. ----------------------  

 ----------- Muito embora esteja indignado com a atitude do ex-ministro e do Governo ao 

promoverem a agregação das Freguesias, não deixará de cumprimentar o mesmo se um dia os 

seus caminhos se vieram a cruzar. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ACÁCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA – tendo em atenção que o Presidente da Câmara 

não respondeu a algumas das questões por si formuladas, solicitou que fosse dada uma 

resposta, nomeadamente no que respeita à entrada em vigor da 2.ª Revisão do PDM de 

Oliveira do Bairro e as causas que obstam à sua aprovação. ----------------------------------------------  

 ----------- Outra questão que não foi respondida prende-se com a vala existente no Silveiro e 

junto à qual o Vice-Presidente da Câmara já esteve, conhecendo deste modo o risco que a 

mesma representa para as pessoas. ------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Procurou igualmente saber, se o custo inicial da obra da Nova Alameda da Cidade já 

foi ultrapassado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – relativamente à 

questão do aumento de capital da AdRA e perante o esclarecimento do Presidente da Câmara, 

considerou que, se o que está em causa é tão somente a realização do capital que estava 

previsto inicialmente no contrato, não há nada a obstar e esse assunto não necessita de ser 

aprovado pela Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em seguida foi dado o uso da palavra ao senhor Presidente da Câmara. ------------------  

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

informou que até ao presente momento, o custo inicial do projeto da Nova Alameda da Cidade 

não foi ultrapassado, contudo e dado que a mesma ainda não se encontra concluída, há verbas 

significativas que ainda não foram utilizadas, como é o caso da colocação do tapete definitivo 

em toda a extensão, que representa um grande peso financeiro. -----------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que, simultaneamente existem adicionais ao contrato, que também vão 

tendo a sua execução, situação esta que sempre foi dado conhecimento nas diferentes 

Atividades Municipais. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse haver outros processos separados, que nada têm a ver com o contrato da 

Nova Alameda da Cidade, mas que estão associados aquela obra, como seja o caso das 

cedências, projetos e outros, que são necessários a que a Alameda fique com a dignidade com 

que tem de ficar e após a obra se encontrar concluída dará informação sobre esses mesmos 

custos globais, que, por muito elevado que seja, é dos montantes mais bem no futuro da cidade 

e sede do Concelho de Oliveira do Bairro. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita ao PDM, informou que o mesmo entrará em vigor quando estiveram 

concluídos todos os passos que faltam até à sua aprovação definitiva, que tem vindo a 

demorar, apesar de a Autarquia já se ter disponibilizado e já ter executado alguns trabalhos que 
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eram da competência de outros organismos e entidades da administração central. -----------------  

 ----------- Relativamente a este assunto, considerou que o Presidente da Câmara será dos 

principais interessados em ver definitivamente aprovado o PDM em Oliveira do Bairro, de forma 

a poder implementar alguns projetos para os quais existem muitos interessados. -------------------  

 ----------- Em relação à questão da vala, informou que irá averiguar o que se passa, 

esclarecendo contudo que o Vice-Presidente da Câmara não tinha conhecimento do que se 

passava, pelo que a informação dada não corresponderá à verdade, contudo, reiterou que irá 

verificar o que foi mencionado pelo Membro da Assembleia Municipal e resolver o problema se 

se verificar ser da competência da Autarquia.-------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em seguida deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 5.2. – 

Apreciação do Inventário de 2012, sendo dado o uso da palavra ao Presidente da Câmara. --  

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

dado serem documentos técnicos, elaborados pelos Técnicos Municipais, que respondem às 

exigências técnicas, informou que se reservava para responder a alguma questão que fosse 

colocada pelos Membros da Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------  

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

SANTOS – questionou se havia algum Membro da Assembleia Municipal que desejasse usar 

da palavra o que não veio a suceder. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo em atenção que já eram 23.30, questionou se seria previsível terminar os 

Trabalhos da presente Sessão da Assembleia Municipal até à 01:00, tendo os líderes de 

Bancada do PPD/PSD e do PS respondido afirmativamente e o líder da Bancada no CDS-PP 

respondido negativamente. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  Assim sendo, deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 5.3. – 

Apreciação e votação dos Documentos de Prestação de Contas 2012, sendo dado o uso 

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

afirmou que, pela primeira vez na história do Concelho as Contas foram auditadas por um 

Auditor externo, sendo que a certificação e o Parecer do Fiscal Único evidencia que as Contas 

podem ser apreciadas e aprovadas. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Do parecer do Auditor resultam duas reservas, que são obrigatórias e impostas pela 

Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, uma delas que se prende com o início das funções, 

pois não assistiram à contagem inicial, que deixará necessariamente de existir nas próximas 

Contas e segunda prende-se com o registo patrimonial, nomeadamente do que é mais antigo e 

que abrange arruamentos municipais que foram sendo feitos por meios próprios ou aquelas que 

passaram das Estradas de Portugal para as Contas do Município por Protocolos e por 

conseguinte não existe o registo patrimonial dessas situações, mas é um trabalho que vem 

sendo feito, com vista à sua total expressão patrimonial e financeira. -----------------------------------  

 ----------- Referiu que as Contas apresentam um resultado positivo na ordem de 1.206.000,00 € 

(um milhão duzentos e seis mil euros), com amortizações de 2.763.000,00 € (dois milhões 

setecentos e sessenta e três mil euros), o que significa a existência de Meios Libertos de 

3.970.000,00 € (três milhões novecentos e setenta mil euros), que mereceu cabimentação na 

ordem 91,43% do que estava inicialmente orçamentado e compromisso de 84,22% do mesmo.  

 ----------- Ao nível dos Impostos Municipais, estes ascenderam a 3.945.000,00 € (três milhões 

novecentos e quarenta e cinco mil euros), sendo que o IMI e o Imposto sobre Automóveis 

aumentaram, a Derrama e o IMT decresceram, o que significou um aumento face ao ano 

anterior de cerca de 200.000,00 € (duzentos mil euros). -----------------------------------------------------  

 ----------- Salientou ainda a diferença positiva que foi conseguida, entre aquilo que são as 

Receitas Correntes e as Despesas Correntes, no montante de 2.786.000,00 € (dois milhões 

setecentos e oitenta e seis mil euros) que adicionado ao valor dos Meios Libertos antes 

mencionados, permite encarar o futuro com segurança e com garantia de capacidade de 
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resposta às exigências que aí virão na área social, educação e manutenção. -------------------------  

 ----------- Acrescentou que se encontram cumpridos os limites das Despesas com Pessoal, 

cumprem os limites de endividamento, quer de médio/longo prazo, seja endividamento líquido. -  

 ----------- Mencionou ter sido transferido para as Associações um montante global de 

1.616.000,00 € (um milhão seiscentos e dezasseis mil euros) e para as Juntas de Freguesia 

uma verba de 200.000,00 € (duzentos mil euros). -------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse ter havido uma redução no Passivo a fornecedores e à Banca, salientando 

que neste último caso foram mais de 1.000.000,00 € (um milhão de euros). ---------------------------  

 ----------- Referiu que o saldo de gerência que passa para o ano seguinte é de 2.369.026,31 € 

(dois milhões trezentos e sessenta e nove mil vinte e seis euros e trinta e um cêntimos). ---------  

 ----------- No que às Despesas de Capital diz respeito, referiu ser a maior desde 2005, por outro 

lado houve um decréscimo da Despesa Corrente, sendo que o saldo de Débito a Fornecedores 

é inferior ao registado em finais de 2005. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que todos estes valores foram alcançados, conseguindo-se ainda assim 

a manutenção dos eventos, o engrandecimento e o aumento da sua qualidade, um forte apoio à 

educação e um constante reforço nas áreas sociais. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que, quer em termos de Tesouraria, quer em termos de Autonomia 

Financeira, quer em termos de garantia e capacidade em fazer face às despesas de médio 

prazo, principalmente no que aos juros e amortizações de empréstimos diz respeito, estas 

Contas demonstram e garantem segurança e o pagamento aos fornecedores, evidenciando o 

rigor que tem havido na gestão e o cumprimentos integral dos rácios emanados pelos 

sucessivos Governos, apesar de as transferências da Administração Central terem vindo a 

diminuir anualmente e que foi colmatada com o já mencionado rigor na gestão, capacidade de 

cativação de verbas provenientes do QREN e a sua boa aplicação em prol dos Munícipes de 

Oliveira do Bairro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Seguidamente foi dado o uso da palavra aos líderes das diferentes Bancadas da 

Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA – que interveio em nome da 

Bancada do PPD/PSD e entregou a sua intervenção por escrito, pelo que seguidamente se 

transcreve na íntegra: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… Se o Orçamento é uma manifestação de intenções, as contas são a aferição do 

que foram, de facto, as suais reais concretizações. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Será, partindo deste pressuposto e enquanto Líder de Bancada do Partido que 

defende o Executivo Municipal, o seu Presidente e o seu programa eleitoral, que farei a análise 

politica deste documento. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Falemos então do que é concreto, do que foi concretizado. ------------------------------------  

 ----------- Poderia elencar obras, equipamentos, serviços e apoios.  --------------------------------------  

 ----------- Poderia… Mas não hoje… Fica para outra altura…  ----------------------------------------------  

 ----------- Essa análise será feita no final do mandato… E o mandato ainda não acabou… --------  

 ----------- O que, nestas contas, fica claro, como foi ficando claro ao longo destes oito anos, é 

que este Executivo liderado pelo seu Presidente, Mário João Oliveira, fez mudar e muito 

Oliveira do Bairro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais importante que as obras, mais importante que os projetos, mais importante 

mesmo que os apoios ao tecido associativo, ou educativo. -------------------------------------------------  

 ----------- Mais que todos estes factos,  ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O que evidenciam estas contas e as anteriores é uma clara mudança de paradigma, 

de imagem, de perspetiva, de futuro. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mudámos o paradigma da educação a níveis imensuravelmente diferentes dos que 
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encontrámos. E não estou a falar apenas dos equipamentos (o que já seria muito), mas 

também de serviços e de apoios a todo o edifício educativo. -----------------------------------------------  

 ----------- Hoje as preocupações são de outra ordem…e ainda bem… -----------------------------------  

 ----------- Hoje temos que nos direcionar para estratégias de potenciação dos equipamentos, 

consolidação de projetos já em desenvolvimento, iniciativas que permitam otimizar o 

investimento, valorizar o fim último, primeiro e único destes investimentos… As crianças e a sua 

formação… ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mudámos o paradigma cultural…  ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Hoje temos o I.E.C., temos Polos de Leitura e com condições como nunca existiram, e 

espalhados por todo o Concelho., temos auditórios, temos salas de exposição, teremos casa da 

cultura…  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tudo isto está referido nestas contas, como estava nas anteriores.  -------------------------  

 ----------- Hoje as preocupações são outras, muito diferentes…e ainda bem… ------------------------  

 ----------- Hoje termos que nos direcionar para a utilização, a gestão e o desenvolvimento 

equilibrado e coerente de todos estes equipamentos… Percebemos todos que dentro de cada 

uma daquelas paredes criámos um potencial formativo e educativo extraordinário. -----------------  

 ----------- Mais do que espaços dedicados à exposição, à mostra ou aos espetáculo são, no 

essencial, um agente aglutinador de vontades, criadores de sensibilidades, atractores de 

pessoas e de conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mudámos o paradigma Associativo, é ver os números, eles quantificam o investimento 

feito nas associações, sem paralelo (mais uma vez não estou a falar apenas de equipamentos 

o que também aqui seria muito, mas também de outro tipo de apoios). ---------------------------------  

 ----------- Talvez aqui ainda existam preocupações semelhantes, mas também mudámos o 

paradigma, também aqui há preocupações novas… e ainda bem… -------------------------------------  
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 ----------- Hoje temos que consolidar a interligação e cooperação entre todo o tecido associativo, 

promover sinergias, criar iniciativas que ajudem a desenvolver a capacidade e a 

sustentabilidade financeira. Avançar para projetos que permitam o crescimento e a visibilidade 

de todas e de cada uma das associações…---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mudámos ainda um outro paradigma…O da ação social e a todos os níveis: nas IPSS, 

nos projetos de apoio social, nas bolsas de estudo. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Tal como no tecido associativo também aqui há preocupações que se mantêm, mas 

há novas preocupações e nós teremos que estar lá com respostas…e nós vamos estar.----------  

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

 ----------- Estamos a mudar o rosto, a face e o coração da sede de Concelho… A Alameda da 

Cidade estará concluída antes do final deste mandato…Uma obra difícil mas necessária…  -----  

 ----------- Também aqui, com a obra terminada, as preocupações serão outras…e ainda bem…   

 ----------- E fizemos tudo isto… Fomos capazes de tanto sem comprometer a saúde financeira 

deste município.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em conclusão…Mudámos um outro paradigma: ---------------------------------------------------  

 ----------- Conseguimos um investimento sem precedentes e, simultaneamente, não 

comprometemos a saúde financeira do Município. ------------------------------------------------------------  

 ----------- Este facto também está nestas contas, como estava nas outras…Durante oito anos…  

 ----------- Terminando: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Este documento mostra que este Presidente, o seu executivo e o Partido que os 

suporta, mudou paradigmas, rasgando alamedas para o futuro… Um futuro que é já hoje …” ---  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – em nome da Bancada 

do CDS-PP, confirmou que efetivamente mudou muita coisa no Concelho de Oliveira do Bairro, 
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sendo prova disso mesmo os investimentos efetuados na Educação, na Cultura e no centro da 

sede do Concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Contudo, aquilo que preocupa o CDS-PP e sempre preocupou em qualquer análise ao 

Orçamento ou ao Relatório de Gestão, é o futuro. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Constata-se que as crianças têm melhores condições e possivelmente melhor 

educação, tendo contudo questionado, e a seguir? -----------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que aquilo que o CDS-PP tem vindo a criticar e continuará a criticar, é que 

não se está a preparar o Concelho economicamente para o futuro e muito menos o Município, 

uma vez que se as Contas forem analisadas, dos 21.000.000,00 € (vinte e um milhões e 

quinhentos mil euros) executados, cerca de 8.000.000,00 € (oito milhões) encontram-se 

incluídos nos projetos mencionados anteriormente. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Desses mesmos projetos, se tudo correr bem, a Alameda poderá trazer benefícios 

futuros, um melhor comércio, mais visitantes, mais compras e ajudará ao desenvolvimento da 

própria economia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Procurou saber no entanto, sobre o investimento efetuado nas Zonas Industriais e a 

promoção de novas empresas, porque ter um polo da incubadora de empresas não chega. Ter 

uma Escola Industrial da Bairrada que irá profissionalmente para a prática e promover uma 

melhor produção, não é suficiente. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que se verificar as áreas de atividade do Município, para a indústria e 

energia foram gastos 150.000,00 € (cento e cinquenta mil euros). ----------------------------------------  

 ----------- Reafirmou que se forem somadas as três grandes áreas de atuação do Município, a 

Educação com 26% do que foi executado, a Cultura, Desporto e Recreio com 10,8% e 

Transportes e Comunicações com cerca de 14%, o que perfaz 51%. ------------------------------------  

 ----------- Das grandes obras do Concelho, referiu que o CDS-PP apenas apoia o Projeto da 
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Nova Alameda da Cidade, com exceção da parte que é do conhecimento público, uma vez que, 

de resto, considerou o número de Escolas exagerado e isso sempre foi afirmado pelo CDS-PP. 

A casa da Cultura não deveria ser uma obra prioritária nesta altura. -------------------------------------  

 ----------- Reforçou ainda, o facto de que as grandes obras do Concelho são cofinanciadas pelo 

FEDER em cerca de 6.000.000,00 € (seis milhões de euros), além do investimento efetuado por 

parte do Município. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Concluiu por isso mesmo que, tirando essas grandes obras, a atividade municipal fica 

reduzida a cerca de 12.000.000,00 € (doze milhões de euros). --------------------------------------------  

 ----------- Referiu que se se pensar nessas grandes obras, Alameda, as 8 Escolas e a Casa da 

Cultura irão trazer grandes despesas de manutenção, tendo achado caricato as palavras 

proferidas pelo seu antecessor, quando este afirmou que, após a conclusão de todas as obras 

se terá de pensar em estratégias de potenciação dos equipamentos, tendo questionado se isso 

não tinha sido pensado quando se elaborou o projeto e o processo de candidatura, pelos vistos 

não, é ainda necessário, agora, encontrar uma forma de vir a potenciar aqueles equipamentos.  

 ----------- Recordou aos presentes, as palavras por si proferidas aquando da apresentação da 

2.ª Revisão ao Plano de Atividades e Orçamento, em que deu os parabéns ao Presidente da 

Câmara Municipal por ter uma taxa de execução muito boa, porque a 15 dias de terminar o ano, 

cortou cerca de 9.000.000,00 € (nove milhões de euros), pelo que, em vez de haver uma taxa 

de execução de 51%, existe agora uma taxa de execução a rondar os 71%, considerando esta, 

uma boa operação de cosmética. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerou que o Concelho de Oliveira do Bairro, representa em si mesmo a imagem 

do PPD/PSD, considerando que o próximo Executivo Municipal irá estar quatro anos apenas a 

pagar contas, uma vez que, também o próximo Quadro Comunitário de Apoio prevê-se que seja 

mais orientado para o incentivo às empresas e para a formação profissional e muito pouco 

destinado a infraestruturas.-------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- No que respeita à redução do passivo bancário, afirmou que esta redução não se deve 

a qualquer adiantamento ou por vontade de diminuir a dívida à Banca, mas sim pelo facto de ter 

chegado a altura de pagar aquela dívida. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu estar preocupado pelo facto de o Concelho que o PPD/PSD vai deixar, é um 

Concelho que vai estar apenas a pagar contas e quando houver necessidade de investir na 

economia, nas Zonas Industriais, na promoção das empresas, na economia local, quando se 

sentir esse necessidade não haverá dinheiro disponível, ou seja, o Concelho irá ter os melhores 

alunos do País, não haverá é onde os empregar. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse, estar curioso em ver o Programa Eleitoral da candidatura do PPD/PSD às 

próxima Eleições Autárquicas e aí sim, irá lembrar-se das palavras do seu antecessor, de que o 

Orçamento, neste caso o Programa Eleitoral, será tão somente a manifestação de intenções. --  

 ----------- Por tudo aquilo que afirmou, confessou esperar que este seja o último Orçamento 

apresentado pelo atual Presidente de Câmara, não pelo seu trabalho e vontade ou sequer pela 

pessoa e pelo técnico, mas pela visão e por aquilo que provocou e onde o Concelho estará 

daqui a uns anos, com fortes dificuldades financeiras, mas com certeza com os melhores 

alunos do País. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – que em nome da Bancada 

do Partido Socialista referiu que se deve refletir como é que se consegue fazer esta obra toda, 

como é que se conseguem apresentar contas com um saldo positivo, considerando esta uma 

questão interessante e que o Presidente da Câmara procurou responder aludindo à gestão e à 

potenciação dos apoios do QREN, contudo, irá procurar complementar alguns aspetos que 

faltaram.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente e tendo entregue a sua intervenção por escrito, seguidamente se 

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

 ----------- “… Faz parte das competências desta Assembleia, analisar e aprovar ou reprovar, o 
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Relatório de Gestão e de Prestação de Contas do Executivo Municipal. Isso é feito por norma 

na Assembleia Ordinária do mês de Abril, e é esse exercício que estamos aqui a fazer, hoje e 

agora.---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Este é um Relatório de Gestão e de Prestação de Contas de continuidade e por isso 

não seriam de esperar muitas novidades. Porém é importante realçar um conjunto de aspetos 

que marcam este mandato autárquico e que se refletem nesta Prestação de Contas e Relatório 

de Gestão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Este é o mandato do aumento do IMI. E a verdade é que não é só de agora, pois esta 

tendência já marcou o mandato anterior. Em 2005 quando o Senhor Presidente assumiu as 

funções a receita do IMI era de 923 mil euros (pág. 1, da sessão 7-Controlo Orçamental da 

Receita, do Balanço de 2005, AM de 28/04/2006), neste relatório constata-se que a receita do 

IMI relativa a 2012 foram 2 443 652 euros (pág. 7, da sessão 28 - Relatório de Gestão, 

Prestação de Contas e Relatório de Gestão de 2012, AM de 11/04/2013). Ou seja, nestes anos 

a receita do IMI mais do que duplicou, por larga margem, e porque este é o relatório do ano 

passado, quando analisarmos o relatório deste ano que é o último ano deste ciclo autárquico, 

iremos concluir que nestes dois últimos mandatos a receita do IMI terá praticamente triplicado. -  

 ----------- O facto de a receita aumentar não tem em si qualquer problema, a receita poderia ter 

aumentado porque os serviços prestados aumentaram, por exemplo. O problema é que aqui 

não aconteceu nada disso, aqui o que se fez foi sobrecarregar mais as pessoas, foi aumentar 

mais o imposto, foi fazer as pessoas pagarem mais pela posse da sua casa. Dir-me-ão que isto 

não é culpa só deste Executivo, que isto é essencialmente o resulta da reforma do Código do 

IMI, é verdade, mas este Executivo fez sempre muito pouco, para não dizer nada para atenuar 

esse aumento de imposto, manteve durante a maior parte dos anos o IMI na taxa máxima, 

quando os Concelhos limítrofes iam promovendo a sua diminuição de forma gradual, e só para 

este ano, com o aproximar das eleições é que propôs uma redução de 0,025%, que ainda 

assim mantem a nossa taxa bem acima da média dos Concelhos limítrofes. Águeda tem para 
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2013 uma taxa de 0,3%, Anadia 0,3%, Aveiro 0,3%, Vagos 0,3%, Oliveira do Bairro 0,375%, 

são só mais 25%! É quanto custa a mais o facto de se viver em Oliveira do Bairro! E sabem 

qual foi o argumento do senhor Presidente para durante estes anos todos manter a taxa acima 

da dos Concelhos limítrofes? Foi que as coisas estavam a mudar e não se conseguia prever 

como é que a receita do IMI ia evoluir. Pois é, o que é verdade é que a receita do IMI de 2005 

para 2006, aumentou 19%, de 2006 para 2007, aumentou 20%, de 2007 para 2008, aumentou 

28%, de 2008 para 2009, aumentou 16%, de 2009 para 2010, aumentou 5%, de 2010 para 

2011, aumentou 3%, e neste último ano, de 2011 para 2012, aumentou 15%. Ele há coisas que 

são mesmos muito difíceis de prever! Mas não é preciso ser adivinho para dizer que vai 

continuar a aumentar em 2013 e em 2014, devido ao efeito da cláusula de salvaguarda que 

diluiu os aumentos recentes por três anos. E depois tenderá a estabilizar, a menos que se 

invente mais alguma forma de sobrecarregar os munícipes com impostos. O que não me 

admira nada que venha por ventura a ser necessário, porque aos poucos todos nos vamos 

apercebendo que os tais ditos dinheiros vindos da europa são todos pagos com juros e 

correção monetária. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mas não é só no IMI que as pessoas se podem queixar, basta olhar para a fatura da 

água. Em 2005 eu pagava menos de metade, de dois em dois em meses, à Câmara Municipal 

de Oliveira do Bairro por me colocar água nas torneiras lá de casa, relativamente aquilo que 

pago hoje, todos os meses, à AdRA, para me colocar a mesma água nas mesmas torneiras. De 

facto eu experimentei pegar nas faturas de meses homólogos e aquilo que verifiquei 

relativamente a 2005 é que hoje estou a pagar a mesma água 4 vezes mais cara do que aquilo 

que pagava na altura. E o que é que nós vimos nas contas da Câmara, vimos quatrocentos e 

noventa e oito mil euros (498 160,87 €, página 8, Relatório de Gestão 2012) vindos da AdRA. 

Isto corresponde à última grande tranche vinda da AdRA. Esta verba é contabilizada na receita 

corrente, na forma de renda, mas esta verba tem um caracter manifestamente extraordinário, 

por isso colocá-la na receita corrente é um mero artifício contabilístico. O que vai acontecer, 
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como de resto já aconteceu em 2011, quando não recebemos qualquer tranche vinda da AdRA, 

é que a receita corrente para o ano vai ter um tombo de 500 mil só devido a isto, e isto é 

permanente. Por isso quando olhamos para a receita corrente temos que retirar estes 500 mil 

euros, porque eles não se vão voltar a repetir. Mas antes de olhar para a estrutura da receita 

corrente que é algo que eu quero ainda fazer. Deixem-me deter-me um pouco mais na questão 

da AdRA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Aquando do processo de adesão à AdRA, discutido aqui nesta Assembleia, 

repetidamente, até ser aprovado (!), foi distribuído por todos os senhores deputados um estudo 

elaborado pela Deloitte que dizia que o município de Oliveira do Bairro ia receber 5 milhões e 

700 mil euros a título de retribuição pela concessão da rede de distribuição de água, e essa 

quantia ia ser paga em duas fases, uma retribuição inicial, que contemplava o grosso dessa 

verba, 3 milhões e 900 mil euros, distribuídos por três tranches uma em 2009, outra em 2010 e 

a última em 2012, e o resto diluído nos próximos 50 anos até 2059. No entanto, após fazer as 

contas para aquilo que era dito que íamos receber em 2012, o valor deveria ser 1 milhão e 200 

mil euros, mas aquilo que de facto recebemos foram 500 mil euros. Faltam aqui 700 mil euros! 

Mas como o senhor Presidente às vezes gosta de insinuar que eu me engano nas contas, eu 

fui repetir os cálculos para 2009 e 2010, que eram os outros anos em que devíamos receber 

grandes contribuições vindas da AdRA e aquilo que verifiquei foi que as contas batiam certo, 

em 2009, devíamos ter recebido 900 mil euros, e recebemos 938 329,64 € (Relatório de Gestão 

de 2009, página 8), em 2010, deveríamos ter recebido 1 800 mil euros e recebemos 1 876 

659,25 € (Relatório de Gestão de 2010, página 7). Por isso as minhas contas não estão 

erradas! Procurei no Relatório de Gestão e não encontrei nenhuma palavra sobre isto! Por isso 

senhor Presidente gostava que nos dissesse aonde é que estão esses 700 mil euros, que era 

suposto termos recebido 2012 e não recebemos? É que os aumentos da água já todos nós os 

sentimos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mas olhando para o valor das rendas, que aparece contabilizado no rendimento de 
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propriedades, a partir de 2010 começou a aparecer uma parcela relativa à concessão da rede 

de iluminação pública. A minha primeira pergunta é como é que este valor era contabilizado 

antes de 2010? Pois em 2009 e nos anos anteriores este valor não era contabilizado, pelo 

menos não o era nesta rúbrica. A segunda pergunta é como é que é calculado este valor, é que 

em 2010 o valor foi de 296 mil euros (296 480,84 €, Relatório de Gestão de 2010, página 7), e 

em 2012 este valor foi de 409 mil euros (409 663,75 €, Relatório de Gestão de 2012, página 8). 

Como é que isto é possível? Que eu saiba não temos feito investimentos, na rede de 

distribuição de energia elétrica, pelo menos avultados, que possam justificar este súbito 

aumento. No entanto o valor a receber por parte da EDP deu um salto de mais de 100 milhões 

de euros em 2 anos? Como é que isto é possível? Como é que isto aumentou 38%? É que 

curiosamente a fatura lá de casa também aumentou proporcionalmente. Dá toda a ideia que o 

que aqui temos é mais um imposto encapotado, pago através da fatura da eletricidade. ----------  

 ----------- Mas terminar a minha intervenção, solicitava que olhássemos com algum cuidado para 

o quadro superior da página 7 do Relatório de Gestão, olhemos para a estrutura da receita 

corrente. Os impostos diretos aumentaram, 256 mil euros (Relatório de Gestão, página 7, 256 

153,32 €), porque só o IMI aumentou 322 mil euros, o que permitiu mais do que compensar a 

quebra no IMT e na Derrama. Os Impostos Indiretos aumentaram de forma marginal, 4 500 €, o 

outro grande aumento deu-se no Rendimento de Propriedades, mais 517 000 €, à custa da 

contribuição extraordinária vinda da ADRA. Todas as outras rúbricas diminuíram, as Taxas, as 

Transferências Correntes, a Venda de Bens e Serviços e as Outras Receitas. O que mostra 

uma situação preocupante na Receita Corrente que cada vez é mais dependente do IMI. Por 

outro lado os proveitos resultantes da Venda de Bens e Serviços decresceu o que mostra que 

independentemente de termos mais infraestruturas, e de podermos dar mais respostas, as 

pessoas têm cada vez menos dinheiro para usufruírem dessas infraestruturas, que na maior 

parte das situações cobram abaixo do preço de custo pelos serviços prestados, mas nem 

mesmo assim as pessoas os usam, porque as pessoas estão sufocadas. -----------------------------  
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 ----------- E este vai ser o nosso grande dilema, é que dotámos e estamos a dotar o Concelho 

de várias infraestruturas, muitas delas sobredimensionadas, pagámos por elas, e vamos 

continuar a pagar os empréstimos, vamos pagar a sua manutenção, e se as quisermos 

dinamizar vamos ter que suportar os custos dos eventos que lá realizamos porque as pessoas 

não têm dinheiro para usufruir delas, porque estão de tal forma sufocadas pelo IMI, pela água, 

pela eletricidade, pelos IVA’s, pelo IRS, pela falta de emprego, que simplesmente não têm 

dinheiro. Nada disto é bom para as pessoas, para os munícipes, mas também nada disto é bom 

para a despesa corrente da autarquia. Temo mesmo que já no próximo ano, sem a contribuição 

extraordinária vinda da AdRA, e com o pagamento dos subsídios aos funcionários, e com a 

expectável necessidade súbita de se investir em muito alcatrão, a receita e a despesa corrente 

se venham a aproximar muito. E a partir daí os anos futuros serão muito difíceis. Até porque se 

do lado da receita corrente a maioria das rúbricas viu o seu valor diminuir, do lado da despesa 

corrente deu-se exatamente o contrário, com exceção da quebra nas despesas com pessoal, 

devida essencialmente ao corte dos dois subsídios em 2012, todas as outras rúbricas viram o 

seu valor ser aumentado. Pagámos mais juros, e aumentámos os custos na aquisição de bens 

e serviços. Temo sinceramente que o diferencial entre a receita e a despesa corrente se vá 

reduzir drasticamente nos próximos anos. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por nós, já o dissemos vastas vezes, teríamos sido mais comedidos, mais prudentes, 

e teríamos procurado aliviar o esforço sobre as famílias e sobre as empresas, o esforço 

presente e o esforço futuro. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Pois quer queiramos quer não, vai ter que ser no sentido da razoabilidade que vamos 

ter que caminhar, porque não podemos andar indefinidamente a usar os recursos que são 

colocados à nossa disposição pelos contribuintes de forma pouco racional. Os executivos vão 

ter que se concentrar noutra coisa que não seja só obra, e as pessoas vão ter que aprender a 

avaliar o trabalho dos executivos por outras coisas para além das obras, porque as obras são 

muito lindas mas aos poucos vamo-nos apercebendo que quem as paga somos nós todos …” -  
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 ----------- Seguidamente foi aberto o período de discussão aberto aos Membros da Assembleia 

Municipal, sendo dado o uso da palavra ao primeiro interveniente. ---------------------------------------  

 ----------- JOÃO PAULO CASTELO DA ASSUNÇÃO SOL – entregou a sua intervenção por 

escrito, pelo que seguidamente se transcreve na íntegra: ---------------------------------------------------  

 ----------- “… Caros colegas deputados municipais nesta Assembleia, estamos aqui hoje para 

apreciar e votar o Relatório de Gestão e os documentos de Prestação de Contas referentes ao 

ano de 2012, este ano representa uma das maiores execuções absolutas de sempre. -------------  

 ----------- O ano de 2012 resultou num total de receitas de 21 M 287 mil euros, 12M 381 mil 

euros de receitas correntes e 8M 905 mil euros de receitas de capital. ----------------------------------  

 ----------- As receitas correntes aumentaram 466 mil de euros, cerca de 4 %, comparando com o 

ano de 2011, logo será importante perceber-se quais as causas de tal acontecimento. ------------  

 ----------- Algumas rubricas da receita corrente diminuíram e outras aumentaram durante o ano 

de 2012, vamos analisar a relação comparativa destes valores entre o ano de 2012 e o ano de 

2011:----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - os impostos diretos tiveram um aumento de 256 Mil euros, resultado do aumento em 

15% da receita arrecadada pelo IMI e de 13,5 % da receita arrecadada pelo imposto de 

Circulação, o IMT e a derrama diminuíram. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- - os impostos indiretos e as taxas e multas estabilizaram depois da enorme queda 

verificada entre o ano de 2010 e 2011. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - os rendimentos de propriedade duplicaram resultado da transferência que 

recebemos da AdRA no valor de 498 mil euros.  ---------------------------------------------------------------  

 ----------- - as transferências correntes do estado central diminuíram 155 mil euros, depois de 

uma diminuição de cerca de 300 mil euros entre 2010 e 2011. --------------------------------------------  

 ----------- - a venda e prestação de serviços diminuiu 121 mil euros, cerca de 7,5 %. ----------------  



 

Sessão da Assembleia Municipal de 12.04’13   44|63 

 ----------- - a rubrica outras receitas provenientes de emolumentos, cobranças postais e 

indemnizações diminuiu cerca de 9 mil euros, ou seja cerca de 6%. -------------------------------------  

 ----------- As despesas correntes diminuíram cerca de 151 mil euros como resultado principal da 

diminuição das despesas com o pessoal, já se assiste a esta tendência de queda desde o ano 

de 2010.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Caros colegas desta assembleia, as receitas correntes versus as despesas correntes 

apresentaram um saldo superavitário de 2 M 786 mil euros, que foi libertado para investimento.  

 ----------- Em relação às receitas de capital, o ano de 2012 apresentou uma diminuição de 1M 

639 mil euros cerca de menos 15,5 % comparando com o ano anterior, esta diminuição resultou 

de no ano de 2011 termos utilizado uma última tranche de um empréstimo que efetuámos no 

valor de 1M 900 mil euros, quando no ano de 2012 não contraímos nenhum novo empréstimo, 

nem tínhamos quaisquer verbas de empréstimos por utilizar. ----------------------------------------------  

 ----------- Em relação a obtenção de receita quero aqui deixar um exemplo do que considero 

uma boa gestão dos recursos e disponibilidades financeiras efetuada pelo nosso executivo, os 

juros obtidos com depósitos bancários passou de 16 mil euros em 2010, para 175 mil euros em 

2011 e para 123 mil euros em 2012. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- As despesas de capital desde o ano de 2005 têm vindo a aumentar de uma forma 

continua verificando-se em 2012, 11M 906 mil euros, um aumento de cerca de 8 % 

relativamente ao ano de 2011. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Desta forma o ano de 2012 apresenta uma execução orçamental de 91,4 %, com a 

existência de um compromisso de 84,2 % e um pagamento efetivo de 65 %. -------------------------  

 ----------- Os colegas da oposição podem ter a tentação de referir que estes valores resultam 

das revisões orçamentais, não deixam de ter razão, no entanto não podem esquecer para que 

servem as revisões orçamentais se não para adequar a realidade orçamental, e não podem 

esquecer todos os números e realidades absolutas que até aqui tenho vindo a apresentar que 
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de uma forma objetiva espelham os serviços prestados à população e todos os investimentos 

que tem vindo a ser feitos na melhoria da condição de vida das nossas populações de uma 

forma geral por todo o concelho.  -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Meus senhores e minhas senhoras: -------------------------------------------------------------------  

 ----------- - cumprimos os limites de endividamento legalmente impostos. -------------------------------  

 ----------- - cumprimos os limites de encargos com pessoal do quadro. ----------------------------------  

 ----------- - cumprimos os limites dos encargos com o pessoal fora do quadro. ------------------------  

 ----------- - aumentámos de sobremaneira o património pertencente á autarquia com as obras 

que estamos a executar. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - diminuímos a divida a fornecedores de conta corrente de curto prazo ---------------------  

 ----------- - Amortizamos mais de 1 Milhão euros de empréstimos bancários ---------------------------  

 ----------- - continuamos a ajudar e a financiar o trabalho muito meritório das nossas 

associações e IPSS em cerca de 1,6 M de euros. -------------------------------------------------------------  

 ----------- - Continuamos a apoiar as freguesias do nosso concelho, apesar das mesmas 

acharem que esse apoio é sempre insuficiente. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- - Os meios líquidos libertos constituídos pelo Resultado líquido do exercício acrescidos 

de amortizações e provisões atingiram um valor de 3 M 970 mil euros. ---------------------------------  

 ----------- No ano de 2012 pela primeira vez o município de Oliveira do Bairro tem certificação 

legal de contas e Relatório e Parecer de auditor externo, que de uma forma clara vêm transmitir 

aquilo que ao longo dos anos temos defendido sobre a gestão e sobre as contas do município 

de Oliveira do Bairro, espero que para aqueles que tem levantado duvidas e suposições ao 

longo dos anos agora acreditem na boa gestão do Executivo PSD liderado pelo Sr. Mário João 

Oliveira ao longo dos últimos 7 anos. ------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- O concelho de Oliveira do Bairro está no bom caminho, com a conclusão dos polos 

escolares, da alameda da cidade e da casa da Cultura Dr. Alípio Sol e com a execução das 

pequenas intervenções necessárias em cada lugar e em cada freguesia no nosso concelho, o 

mandato autárquico 2009-2013 gerido por um executivo PSD liderado pelo Sr. Presidente Mário 

João Oliveira ficará na história como o mandato com o maior investimento de sempre no nosso 

concelho e nas nossas pessoas …” -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Lamentou ainda o facto de Membro André Chambel não ter praticamente abordado a 

questão dos números, enquanto que o Membro Armando Humberto passou quase metade da 

sua intervenção a falar do IMI. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não concorda que se diga que não se está a preparar o Concelho para o futuro e que 

o Executivo não tem olhado para as Zonas Industriais, uma vez que têm sido levados a efeitos 

investimentos nas Zonas Industriais de Vila Verde, Oiã e Palhaça, não tendo havido 

oportunidade de levar a efeito um alargamento daquelas mesmas Zonas Industriais, que 

poderiam trazer grandes investimentos muito por culpa do PDM. -----------------------------------------  

 ----------- No que respeita ao potenciar os investimentos que está a ser levado a efeito pelo atual 

Executivo Municipal, recordou que ao serem construídos novos Polos Escolares, as Escolas 

que vão sendo desativadas vão sendo ocupadas pelas diferentes Associações do Concelho e 

essa é uma das formas de potenciar os investimentos. ------------------------------------------------------  

 ----------- Não concorda que a construção do Museu de Olaria e Grés viesse trazer mais valias 

do que aquelas que serão proporcionadas pelos investimentos que foram realizados pelo 

Executivo Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Igualmente não concorda que se diga que o Executivo Municipal que vier a seguir 

somente irá pagar contas, relembrando que o PPD/PSD quando assumiu funções não veio 

dizer que tinha de pagar as contas da Piscina, do Pavilhão, da Biblioteca, do Espaço Inovação 

que ainda não se encontrava sequer terminado e quando o endividamento líquido é mais ou 



 

Sessão da Assembleia Municipal de 12.04’13   47|63 

menos o mesmo, passados que foram oito anos. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerou que as receitas provenientes do IMI irão continuar a aumentar até 2015, 

não sendo verdade que houve um aumento de impostos, relembrando terem sido efetuadas 

duas reduções ao valor do IMI, uma alteração aos zonamentos que permitiram igualmente uma 

diminuição do IMI e apesar de a taxa ser superior ao dos Concelhos limítrofes, o que é certo é 

que os mesmos não efetuaram investimentos semelhantes ao que foram sendo feitos em 

Oliveira do Bairro, esperando contudo que, no futuro, seja possível a diminuição do IMI. ----------  

 ----------- Referiu não concordar com a política de nada fazer, de não efetuar investimentos para 

que não haja necessidade de pagar os custos de manutenção, não ter que pagar os arranjos 

necessários. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – reportando-se à 

intervenção do Membro da Assembleia Municipal que o precedeu, referiu que, o intuito do 

Presidente da Câmara ao construir novas Escolas, não foi o de deixar as anteriores para as 

Associações, tendo esta sido uma solução para potenciar aqueles equipamentos. ------------------  

 ----------- No que respeita à taxa de execução, que o Membro precedente considerou histórica, 

referiu que essa mesma taxa de execução poderia ser ainda mais histórica se o Presidente da 

Câmara fizesse aquilo que era o seu paradigma da gestão, fazer uma revisão orçamental, que 

ocorreu em Junho, a meio do exercício, tendo sido, nessa altura, feita a inserção do saldo de 

gerência do ano anterior e uma redução ao que estava inicialmente orçamentado no montante 

de setecentos mil euros. Posteriormente, a quinze dias do fim do exercício, quase que é 

elaborado um relatório de gestão à pressão, e, cosmeticamente, cortaram-se oito milhões e 

meio de euros, permitindo uma taxa de execução fabulosa e histórica. ---------------------------------  

 ----------- Quis com isto dizer que, aquilo que poderia ser uma execução mais ou menos 

mediana, cerca de 54%, é agora de 71%.------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita à certificação das contas, feita por um Revisor Oficial e não 
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pretendendo colocar em causa a capacidade técnica ou a idoneidade do Revisor, confessou 

estar à espera de um relatório com mais do que duas páginas, e que este orientasse a gestão 

para o futuro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Confirmou o que disse na sua intervenção inicial, reiterando que o próximo Executivo 

apenas irá pagar contas, isto porque não irá haver dinheiro para mais do que não seja gestão 

corrente e pequenos investimentos. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu ter finalmente percebido o que levou o Presidente da Câmara a mudar de 

paradigma e que é atestada pelas alterações às listas de Candidatos do PPD/PSD às próximas 

Eleições Autárquicas, porque se nos dois Mandatos anteriores a aposta era na Educação, na 

Cultura, na Reabilitação Urbana, que foi aquilo que foi feito durante estes últimos oito anos e 

essa visão vai-se embora, por vontade própria ou não vai-se embora, por isso mesmo é que os 

próximos candidatos do PPD/PSD ao Executivo, conhecem muito bem aquilo que são contas e 

por isso, vêm para pagar contas, o próprio PPD/PSD está-se a preparar para não fazer mais 

nada que não seja pagar contas, porque o paradigma mudou, a visão foi-se. -------------------------  

 ----------- 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 – 

sossegou o Membro André Chambel, referindo que não irá faltar visão e de igual forma também 

não irá faltar dinheiro, sendo que, a Região de Aveiro, onde está inserido o Município de 

Oliveira do Bairro e o próprio Município estão a tratar das situações o melhor que são capazes 

e da realidade que conhece, das CIM’s mais bem apetrechadas, mais capacitadas e que mais 

cativação de verbas terão direito no futuro. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda ao Membro André Chambel para não ficar preocupado com o pagamento 

das contas, porque terminado o atual Mandato, as obras encontra-se realizadas e a dívida à 

Banca e a médio e longo prazo é sensivelmente a mesma de há oito anos quando assumiu as 
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funções de Presidente da Câmara, o que significa obras feitas, obras ocupadas e utilizadas, 

dinamização do Concelho e tudo pago. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Apesar de considerar que se pode não concordar com o número de Escolas, referiu 

ser indiscutível que hoje se fala em necessidades que não tem comparação com aquelas que 

se sentiam há sete anos atrás. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita às intervenções efetuadas nas antigas Escolas Primárias, foi a pensar 

exatamente que aquela intervenção e dado que já se sabia que os Polos Escolares iriam 

avançar, era para que as Escolas tivessem condições para quem as viesse utilizar pelos tecido 

associativo do Concelho e para que as mesmas não tivesse que efetuar qualquer investimento.  

 ----------- Tendo sido afirmado por um Membro da Assembleia Municipal, que as pessoas 

pagam mais impostos sem que lhes sejam prestados mais serviços, questionou se o 

pagamento de refeições não é considerado um serviço prestado, se o TOB não é um serviço 

prestado, a Piscina e o Pavilhão Municipais, o pagamento às IPSS’s do Concelho, as Bolsas de 

Estudo. Face a estes exemplos, considera que se prestam muitos mais serviços e apoios como 

nunca se fez. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou ainda que se os Membros da Assembleia Municipal já pagassem o IMI 

segundo as avaliações do CIMI, saberão por certo que este ano haverá uma redução de 6% ao 

qual acresceu a revisão em baixa dos zonamentos. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Ainda no que respeita ao IMI, informou que um apartamento avaliado em cem mil 

euros, se fosse aplicada a taxa máxima permitida por Lei, se fosse de um casal, a três euros a 

menos por mês e por pessoa do casal, se fosse de uma pessoa só, o dobro, mas por vezes 

tenta-se iludir as pessoas. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que ninguém esconde que a receita do IMI aumentou, sendo que, de facto os 

mais penalizados no passado foram os jovens ou aqueles que adquiriram as casas e não 

tinham direito a isenções, contudo, após o período de avaliações e respetiva implementação foi 
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finalmente feita justiça, o que permitirá uma redução da taxa do IMI para o valor mínimo. ---------  

 ----------- A respeito das verbas do QREN, informou que muitas verbas que se encontravam 

destinadas a outros fins, nomeadamente para Universidades, Institutos e outras, por falta de 

capacidade de execução, essas mesmas verbas irão ser libertadas para os Municípios, uma 

vez que estes demonstram uma maior capacidade de execução. -----------------------------------------  

 ----------- Recordou que as contas que foram apresentadas coincidem com as opções do 

PPD/PSD que foram sufragadas pelo eleitorado. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerou que o valor absoluto da execução Orçamental tem crescido ano após ano 

e esse facto é indesmentível, enquanto que a taxa de execução era a prática sucessiva e 

reiterada do CDS-PP nos 16 anos que esteve à frente da Câmara Municipal. -------------------------  

 ----------- Acrescentou que os saldos gerência somente podem ser utilizados no ano seguinte 

após ser efetuada a competente Revisão e por isso mesmo não pode ser feita no final do ano. -  

 ----------- Relembrou que a AdRA é constituída por Câmaras Municipais e pelo Governo, sendo 

que são estes últimos que mandam, contudo e dado que os mesmos mudam, significa que 

houve diferenças entre o previsto e o seu rigoroso cumprimento, sublinhando que a respeito 

das verbas recebidas, uma delas foi recebida em março e a outra será somente recebida até ao 

final do ano, ou seja, houve uma dilação nos prazos e uma repartição da verba que estavam 

inicialmente previstos para 2012, realçando que os contratos terão obrigatoriamente de ser 

cumpridos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que a concessão da iluminação pública, que antes era das Câmaras 

Municipais, há muitos anos que foi concessionada, pelo que, está em vigor um Contrato de 

concessão que vem já de há muitos anos a esta parte e a diferença de valores deve-se ao facto 

de a comunicação de valores por parte da EDP, que é remetida trimestralmente e varia de ano 

para ano,  reporta a um contrato de concessão que tem dezenas de anos, mas que continua 

em vigor, pelo que, poderá haver algum trimestre que tenha chegado no fim do ano e que 
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esteja contabilizado conjuntamente com o outro seguinte e poderá ter a ver com as regras do 

POCAL, que obriga a que a contabilização fosse expressa em rendas. ---------------------------------  

 ----------- Em relação às duas páginas que foram elaboradas pelo Revisor Oficial de Contas, 

constatou serem os documentos que atestam a materialidade das contas e que não necessitam 

de muitas páginas, podendo contudo haver Relatórios dirigidos à Administração, neste caso ao 

Presidente da Câmara, ou à Técnica da Área Financeira, no sentido de serem promovidas 

melhorias, o que é natural. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Terminando a sua intervenção, disse concordar com as palavras do Membro André 

Chambel, é que este Concelho é de facto do PPD/PSD. ----------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi solicitado o uso da palavra por parte dos Membros Armando Pinto e 

João Sol. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – referiu que o Membro João 

Sol proferiu as suas palavras como se estivesse a discordar de si, mas de facto ambos 

disseram o mesmo, que de facto o IMI em Oliveira do Bairro é maior do que em todos os 

Concelhos limítrofes, muito embora o Presidente da Câmara tenha justificado com as obras em 

Oliveira do Bairro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita ao facto de o Presidente da Câmara dizer e o mesmo ter sido 

reiterado pelo Membro João Sol, de que não se conseguia prever a receita do IMI, recordou 

que a Comissão Europeia estimou que nos próximos três anos a receita do IMI arrecadada em 

todo o País seriam cerca de setecentos milhões de euros a mais e estimou que, por causa da 

cláusula de salvaguarda, no primeiro ano seriam duzentos e cinquenta milhões a mais, tendo 

relembrado que aquando da discussão do valor das Taxas de IMI, afirmou que dividindo aquela 

verba pelos 308 Municípios, dariam qualquer coisa como dois milhões e meio de euros que a 

Câmara Municipal de Oliveira do Bairro iria receber a mais em 2013, tendo na altura, o 

Presidente da Câmara dito que não seria bem assim, contudo, como se pode constatar no 
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Orçamento aparece essa mesma verba, podendo mesmo ser ultrapassado esse valor, pelo que 

não é correto que se diga que não se consegue prever. -----------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que o Presidente da Câmara terá todo o apoio do PS quando pretender 

reduzir a Taxa de IMI para o mínimo legal, uma vez que, neste momento, a situação em que o 

País atravessa, não faz sentido que seja de outra forma. ---------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente ao valor aventado pelo Presidente da Câmara de que o valor era de 

apenas mais 3 euros por mês, referiu que por dia ainda seria menos, sendo que, o que está em 

causa é que são mais 25% em relação aos demais Concelhos limítrofes. ------------------------------  

 ----------- No que respeita às verbas provenientes da AdRA e apesar de ter percebido que tinha 

havido uma dilação temporal nos pagamentos, questionou se o Município de Oliveira do Bairro 

irá receber os 700.000,00 € (setecentos mil euros) que ainda faltam. ------------------------------------  

 ----------- Solicitou que o Presidente da Câmara esclarecesse se a redução do montante de 

412.000,00 € (quatrocentos e doze mil euros) nos Custos com Pessoal, se tinha ficado a dever 

à eliminação dos subsídios de férias e de Natal. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Esta questão prende-se como o facto de se constatar que no ano de 2012 houve duas 

situações que somadas, ajudaram muito nas contas correntes, que foi o acréscimo de 

500.000,00 € (quinhentos mil euros) provenientes da AdRA e os 412.000,00 € (quatrocentos e 

doze mil euros) que se pagou a menos aos funcionários, o que não se irá repetir em 2013. ------  

 ----------- JOÃO PAULO CASTELO DA ASSUNÇÃO SOL – referiu não ter dito que tinha havido 

uma execução histórica, mas antes em valor absoluto histórico, que é uma grande diferença, 

porque mais do que verificar que a execução tem mais 1% ou 10%, o valor absoluto, esse, 

ninguém o consegue retirar.------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que as suas palavras e as do Membro Armando Humberto, a respeito do IMI, 

coincidem nos valores, que existem diferenças de taxas entre Oliveira do Bairro e os Municípios 

vizinhos, contudo, constata-se que, num Orçamento em que são executados vinte e um milhões 
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de euros, não são os trezentos e vinte e dois mil euros de aumento de IMI que fazem o 

Orçamento e muito menos se pode reduzir a discussão de um Orçamento a um aumento de 

trezentos e vinte e dois mil euros do IMI, num Orçamento de vinte e um milhões de euros, pois 

é muito redutor e retira o mérito e o bom trabalho desenvolvido pelo Executivo Municipal. --------  

 ----------- Em seguida foi dado o uso da palavra ao senhor Presidente da Câmara, a fim de que 

este pudesse responder. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

confirmou que o valor dos setecentos mil euros da AdRA, parte já deu entrada e o restante 

entrará, previsivelmente, ao longo de 2013. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita à receita do IMI, confirmou ser previsível que cresça em valores 

absolutos, recordando que dentro da CIRA, Oliveira do Bairro é dos Municípios que aplica uma 

taxa de IMI mais baixa, uma vez que há outros Municípios, que não os limítrofes, que aplicam 

taxas bem acima daquelas que Oliveira do Bairro está a praticar. ----------------------------------------  

 ----------- Não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi o presente assunto 

colocado à votação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Assembleia Municipal, após análise e apreciação dos Documentos de Prestação 

de Contas de 2012 onde se inclui o Relatório de Gestão de 2012 e a aplicação do 

Resultado Líquido do Exercício de 2012 e após ter verificado o Anexo I do Tribunal de 

Contas, procedeu à sua votação, tendo resultado uma MAIORIA de 16 Votos a Favor, 7 

Votos Contra e 3 Abstenções. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi dado novamente o uso da palavra aos Membros que desejassem 

apresentar Declarações de Voto. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – que leu a seguinte 

Declaração de Voto: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- “… O Partido Socialista absteve-se na votação do Relatório e Contas de 2012, porque:
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 ----------- 1.º - O Relatório e Contas de 2012 espelham uma prática política, baseada em 

grandes obras de prioridade discutível, contra a qual nos temos oposto; -------------------------------  

 ----------- 2.º - Entendemos que muitos destes investimentos não estão corretamente 

dimensionados, face às reais necessidades do Concelho, e que por culpa disso mesmo o 

Município vai ver aumentadas de forma significativa as sua despesas, sem que daí advenham 

os correspondentes benefícios para as populações e/ou receitas correspondentes;-----------------  

 ----------- 3.º - Esta estratégia de desenvolvimento tem criado uma enorme pressão do lado da 

despesa, que só tem sido possível compensar com o aumento das receitas provenientes dos 

impostos municipais com particular incidência no IMI, e com a alienação de recursos, como o 

serviço de captação e distribuição de água; ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esta política está a penalizar fortemente os orçamentos das famílias do concelho, e irá 

continuar a penalizar de forma ainda mais acentuada nos anos futuros, para além de que irá 

criar problemas financeiros sérios ao município num futuro próximo …” --------------------------------  

 ----------- De imediato, deu-se início ao ponto da Ordem de Trabalhos 5.4. – Apreciação e 

votação da Candidatura ao Sistema de Apoios à Modernização Administrativa (SAMA), 

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

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

referiu que o presente assunto encontra-se em discussão, uma vez que, quando foi publicado o 

Aviso de Concurso para as Candidaturas, já o Orçamento da Câmara Municipal se encontrava 

aprovado e não contemplava esta possibilidade, tanto mais que, o objetivo, era que a CIRA 

viesse a fazer uma Candidatura para todos os Municípios, contudo, por razões diversas, tal não 

veio a suceder, o que poderá ainda vir a suceder numa próxima fase, mas o Município de 

Oliveira do Bairro entendeu que seria proveitoso apresentar a Candidatura de cerca de 

403.000,00 € (quatrocentos e três mil euros), sendo o único Município da CIRA que o fez e para 

tal deverá ser feita uma Declaração de comprometimento de inscrição da rúbrica na primeira 
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Revisão ao Orçamento, sendo exigido que seja a Assembleia Municipal a validar essa mesma 

Declaração. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi dado o uso da palavra aos Membros da Assembleia Municipal que 

desejassem intervir. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ROSALINA ROSA GRANGEIA FILIPE – tendo em atenção que foi tomada a decisão 

de elaborar a presente Candidatura imediatamente a seguir à publicação do Aviso da 

Candidatura, datado de 20 de dezembro de 2012, relembrou já ter sido realizada outra 

Assembleia Municipal em fevereiro, onde este assunto poderia ter sido discutido, uma vez que 

é esta que se deve pronunciar sobre a Proposta de compromisso quanto ao caráter estratégico 

do Projeto e à prioridade da respetiva implementação, questionou a razão pela qual este 

assunto somente agora é apresentado. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Procurou igualmente saber os motivos que levaram a que esta Candidatura se inicie a 

1 de março de 2013, uma vez que a mesma ainda não foi sancionada pela Assembleia 

Municipal, tendo o seu términus a 30 de junho de 2014. -----------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à estrutura de gestão e de acompanhamento, que assenta na criação 

de um grupo de trabalho e de um gestor afeto ao Projeto, procurando saber se os mesmos são 

Técnicos da Autarquia e quem são. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – antes de se reportar ao 

assunto em questão, solicitou aos presentes que olhassem para o relógio, acrescentando que 

somente três Membros intervieram no ponto anterior. --------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente a este assunto, referiu que apesar de a epígrafe mencionar a 

apreciação e votação de candidatura ao SAMA, o que está realmente em causa não é nada 

disso, não sendo isso que é solicitado aos Membros da Assembleia Municipal. ----------------------  

 ----------- Acrescentou que, o que é solicitado aos Membros da Assembleia Municipal, tal como 

se pode observar na deliberação da Reunião de Câmara, não é aprovar e dizer que a Câmara 
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Municipal pode fazer uma Candidatura. Aquilo que é solicitado à Assembleia Municipal é que 

emita uma Declaração a mencionar que o Projeto tem um caráter estratégico e que assume um 

caráter prioritário e que tem primazia em relação a outros projetos ou necessidades de 

investimentos, frisando novamente que tem primazia sobre todos os outros projetos ou 

necessidades de investimento. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que em Reunião da Comissão Permanente foi solicitado que fosse remetida 

cópia de toda a documentação relativamente a este Projeto, onde se inclui a memória descritiva 

do projeto e a própria Candidatura. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim sendo e por aquilo que pode atestar, o que o Presidente da Câmara solicita é 

que a Assembleia Municipal assuma que o Projeto tem um caráter estratégico, quando a maior 

parte dos Membros da Assembleia não tem conhecimento do que consta da própria 

Candidatura, pois receberam apenas parte da documentação. --------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que a Assembleia não está a autorizar a Câmara Municipal a efetuar a 

Candidatura, mas antes, a assumir que será aprovada a inserção do Projeto na Revisão 

Orçamental. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Reiterou o facto de a maioria dos Membros não saber exatamente o que consta da 

Candidatura, sabendo apenas que o investimento rondará os 400.000,00 € (quatrocentos mil 

euros) porque o Presidente da Câmara referiu na sua intervenção, não tendo contudo 

mencionado que o mesmo poderá atingir uma comparticipação de 85%, ou seja, haverá um 

retorno que rondará os 350.000,00 € (trezentos e cinquenta mil euros). --------------------------------  

 ----------- Apesar de considerar que as medidas constantes da Candidatura são meritórias, 

agiliza e facilita o acesso dos Munícipes à informação, minimiza, economiza e facilita a própria 

atividade dos funcionários e dos processos internos, contudo, a maioria dos Membros da 

Assembleia Municipal irá votar sem ter efetivo conhecimento do que se trata e vão assumir que 

é um Projeto estratégico e que vai ter primazia sobre qualquer outro Projeto. -------------------------  
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 ----------- Não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi dado o uso da palavra 

ao Presidente da Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

informou que, inicialmente, pretendia-se levar a efeito uma Candidatura no âmbito da CIRA, 

contudo após uma reunião havida constatou-se que a mesma não iria avançar e aí já tinha 

passado a Sessão da Assembleia Municipal do mês de fevereiro, tendo sido em poucos dias 

que o Município decidiu avançar. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que, o início da Candidatura se reporta a março e não a junho, uma vez 

que o Aviso de Candidatura refere serem elegíveis as despesas após a apresentação da 

Candidatura, por isso mesmo e dado que se trata de equipamentos informáticos e outros, a 

aquisição dos mesmos pode ser já apoiada nesta Candidatura. -------------------------------------------  

 ----------- Informou ainda que o Grupo de Trabalho contempla Técnicos da Autarquia, que estão 

empenhados e interessados em levar o Projeto por diante. -------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que este não é um problema do Presidente da Câmara, mas antes, uma 

mais valia, que pode ser comparticipada a 85%, em favor dos Munícipes, tendo os Técnicos da 

Câmara Municipal em tempo recorde, efetuada esta Candidatura que não era inicialmente para 

ser feita pela Câmara Municipal, mas antes pela CIRA. ------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente e não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi o 

presente assunto colocado à votação. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Assembleia Municipal, após análise e apreciação da candidatura ao Sistema de 

Apoios à Modernização Administrativa (SAMA) – Operações Transversais – Aviso n.º 

01/SAMA/2012, procedeu à sua votação, tendo resultado uma MAIORIA de 22 Votos a Favor 

e 4 Abstenções, reconhecendo desta forma, que os Projetos objeto de candidatura ao Sistema 

de Apoios à Modernização Administrativa (SAMA), assumem um caráter estratégico, sendo 

decisivos para a melhoria da eficiência e da qualidade dos serviços prestados pelo Município às 
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empresas e aos cidadãos e contribuindo deste modo para os esforços de modernização 

administrativa em curso em consistência com os objetivos nacionais e regionais estabelecidos 

neste domínio, assumindo também um caráter prioritário, na medida em que a área de 

implementação tem primazia em relação a outros projetos ou necessidades de investimento, 

podendo ser concretizada no prazo máximo de 16 meses após a contratualização do 

financiamento, devendo, consequentemente, esta operação ser inscrita em Orçamento do 

Município de Oliveira do Bairro, no âmbito da Revisão Orçamental. ----------------------------------------  

 ----------- De imediato, deu-se início ao ponto da Ordem de Trabalhos 5.5. – Apreciação do 

Relatório de Avaliação do Grau de Observância do Respeito pelos Direitos e Garantias 

dos Titulares do Direito de Oposição relativo ao ano de 2012, sendo dado o uso da palavra 

ao Presidente da Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

referiu que se continua a cumprir integralmente os direitos da oposição, quer no que respeita 

aos líderes dos Partidos da Oposição, convidando-os para estarem presentes e darem o seu 

Parecer sobre os Orçamentos, não tendo sido contudo possível a presença de todos os 

Partidos, pois apenas o PS tem marcado presença regular. ------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou haver uma diferença marcante com o anterior Presidente de Câmara, 

liderado pelo CDS-PP, uma vez que antes não se fazia o presente Relatório, como todos se 

devem recordar. Constatou ser mais uma diferença marcante, não sabendo se é uma mudança 

de paradigma, mas é de facto uma mudança que se pretende continuada. ----------------------------  

 ----------- Seguidamente foi dado o uso da palavra aos Membros da Assembleia Municipal que 

desejassem intervir. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – do seu ponto de vista 

este é um Relatório “copy/paste” do ano anterior, sendo que, na opinião do Presidente da 

Câmara todas as obrigações por parte do Município são cumpridas, no entanto, há um 
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Vereador na Câmara Municipal que justifica a sua não participação nas Reuniões de Câmara, 

porque não recebe a documentação necessária para tomar uma decisão. -----------------------------  

 ----------- Relembrou a situação ocorrida relativamente a um dos pontos constantes de uma 

Reunião de Câmara, em que, após solicitação do Vereador Jorge Mendonça, foi apenas 

fornecida uma cópia de duas páginas relativas ao assunto, contudo, quando solicitou, enquanto 

Membro da Assembleia Municipal essa mesma documentação ao Presidente da Assembleia 

Municipal, foi necessário que mesma fosse fornecida em CD dada a grande quantidade de 

papel que envolvia, pelo que, com este caso se comprova que o Vereador não teve acesso a 

toda documentação necessária, na qual se incluíam cartas e diversos mapas e só um dos 

Relatórios tinha 28 páginas, pelo que, não compreende que o Presidente da Câmara diga que 

dá acesso a todos os documentos e que cumpre as suas obrigações. ----------------------------------  

 ----------- Recordou que, mesmo para a Assembleia Municipal, tal como afirmou durante a 

discussão do ponto anterior, apenas foram enviadas 5 páginas relativas a um Processo de 

Candidatura, quando o processo completo tem 96 páginas, pelo que, não entende como é que 

o Presidente da Câmara pode afirmar que cumpre todas as suas obrigações do Direito da 

Oposição, porque não o faz, repetidamente. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deu a conhecer aos presentes que, numa Reunião de Câmara sucedeu algo caricato, 

em que um Vereador da Oposição foi impedido de fazer uma Declaração no Período Antes da 

Ordem do Dia, quando aquele representa eleitores do Concelho de Oliveira do Bairro e foi 

impedido de explicar-se e justificar-se relativamente às suas tomadas de posição, mais ainda 

quando as suas tomadas de posição são criticadas na sua ausência. -----------------------------------  

 ----------- Terminou, lamentando o facto de não ser obrigatório que o Relatório do Direito de 

Oposição seja levado à votação. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ACÁCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA - entregou a sua intervenção por escrito, pelo que 

se transcreve na íntegra: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- “… Lido e analisado o Relatório de Avaliação do Estatuto de oposição, referente ao 

ano de 2012 concluímos que: ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1. De várias formas e em momentos diferentes, temos manifestado as nossas opiniões 

e dado os nossos contributos de interesse e alguns importantes para o progresso e para o bem-

estar dos Oliveirenses, mas, este executivo e em especial o Sr. Presidente da Câmara, Sr. 

Mário João Oliveira, não tem copiado as boas práticas desta Assembleia Municipal, 

pautando-se pela ausência de diálogo com os Partidos da oposição, principalmente na altura de 

preparar o orçamento e o plano plurianual de investimentos, o que concluímos, que este 

executivo não aprendeu nada com os erros do passado, nem evoluiu tanto como pretende fazer 

crer com o que vem descrito neste relatório, agora em análise e discussão, bem pelo contrário 

continua a “filtrar a informação”. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2. Minhas senhoras e meus Senhores, daqui a 12 dias vai comemorar-se uma vez 

mais, o dia 25 de Abril, ao qual todos nós chamamos “o Dia da Liberdade” o dia em que há 39 

anos atrás se institui em Portugal a Democracia, porém a maioria PSD/PPD no executivo deste 

Município tem reduzido a democracia a uma mera formalidade. Mostrando dificuldade em ouvir 

a oposição e rejeitando de forma sistemática, muitas vezes de forma muito pouco apropriada, 

as criticas e propostas que lhe são feitas. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3. Um dos atos mais lamentáveis é o facto das atas das reuniões do executivo, não 

descreverem, pelo menos de forma sucinta, o motivo porque a oposição vota contra, a favor ou 

se abstêm. Nas deliberações que passam pelo executivo, estas atas deveriam contar de forma, 

ainda que resumida, das razões porque os vereadores da oposição, argumentaram as suas 

posições na votação de todos e quaisquer assuntos levados a reuniões deliberatórias do 

executivo. Era importante para o presente e para memória futura. ---------------------------------------  

 ----------- 4. Também, nas perguntas e nas propostas colocadas, tanto pelos vereadores, como 

pelos deputados municipais da oposição e que o Sr. Presidente da Câmara não respondente ou 
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ignora e aqui se revela, também, o seu “défice democrático”. ----------------------------------------------  

 ----------- 5. Não podemos exigir que todos sintam a “Democracia” da mesma forma que a 

bancada do Partido Socialista a sente, mas isso leva-nos a que continuemos a sentir pairar 

sobre todos nós, o peso das pessoas que ainda não aprenderam a aplicar a Autoridade em 

detrimento do Poder, nomeadamente o Sr. Presidente da Câmara, a quem recomendamos não 

continue a ser castrador de ideias, que, só porque partem da oposição têm que ser logo 

rejeitadas …” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 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 – 

reafirmou o que disse inicialmente e que a atitude de cada Membro da Assembleia Municipal ou 

Vereador, dir-lhe-á respeito e não ao Presidente da Câmara. ----------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu não ser o Presidente da Câmara a decidir quais os documentos que 

devem ser remetidos. O Presidente da Câmara dirige o órgão a que preside legitimamente e 

debate, esclarece ao limite em muito diálogo com os seus pares, são votados os documentos e 

os Serviços encaminham os mesmos para a Assembleia Municipal ou administrativamente, não 

competindo ao Presidente da Câmara verificar se vai uma fotocópia, se vão duas ou se vão 

vinte. ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse não haver ausência de diálogo, todos os esclarecimentos solicitados são 

prestados, há contudo, muitas das vezes, ausência de pedido de esclarecimentos, 

exemplificando que, para a presente Sessão da Assembleia Municipal, não recebeu qualquer 

pedido de esclarecimento prévio, relativamente às matérias em discussão. ---------------------------  

 ----------- Concluiu, dizendo que o presente Relatório teve a sua votação no órgão a quem 

compete votar e o mesmo foi aprovado. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS – 
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tendo em atenção que se deveria dar imediato seguimento aos assuntos constantes da 

presente Ordem de Trabalhos, questionou os Membros, se tinham alguma oposição a que se 

aprovasse o teor das respectivas deliberações em minuta. -------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo nenhum Membro da Assembleia Municipal que se opusesse, 

consideraram-se aprovadas em Minuta as deliberações tomadas relativamente aos assuntos 

constantes da Ordem de Trabalhos da presente Sessão da Assembleia Municipal, “5.3. – 

Apreciação e votação dos Documentos de Prestação de Contas 2012; 5.4. – Apreciação e 

votação da Candidatura ao Sistema de Apoios à Modernização Administrativa (SAMA) e 5.6. – 

Eleição da Mesa da Assembleia Municipal”. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente e a propósito do sucedido, considerou importante que ficasse 

registado, não ter tido prévio conhecimento da decisão que o Dr. Gilberto Rosa e a Dr.ª Inês 

Pato entenderam tomar, provavelmente e respeitando essa decisão, não teria de ter. -------------  

 ----------- Mais disse que as pessoas que desenvolvem algum tipo de trabalho, o mínimo de 

direito que têm é o reconhecimento disso mesmo e assim sendo, enquanto Presidente da Mesa 

da Assembleia Municipal agradeceu o trabalho desenvolvido pelo Dr. Gilberto Rosa e pela Dr.ª 

Inês Pato, enquanto Secretários da Mesa da Assembleia Municipal, tendo todas as Sessões da 

Assembleia Municipal decorrido sempre da forma mais apropriada e correta. -------------------------  

 ----------- Agradeceu a todos os presentes, uma vez que, do seu ponto de vista foi dado o 

melhor exemplo daquilo que deve ser feito, é ser-se parte da solução, contribuir para a solução 

e não para o problema, tendo ainda deixado uma palavra de entusiasmo e ânimo para os, 

agora Secretários, que irão certamente desenvolver um trabalho que conduza ao 

funcionamento normal da Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Posto isto, o senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, deu por encerrada 

a presente Sessão da Assembleia Municipal, na qual se Aprovou em Minuta, as deliberações 

sobre os seguintes assuntos constantes da Ordem de Trabalhos: 5.3. – Apreciação e votação 
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dos Documentos de Prestação de Contas 2012; 5.4. – Apreciação e votação da Candidatura ao 

Sistema de Apoios à Modernização Administrativa (SAMA) e 5.6. – Eleição da Mesa da 

Assembleia Municipal, sendo lavrada a presente Acta, que vai ser assinada pelo Presidente, 

respectivos Secretários e outros Membros da Assembleia que o desejem fazer. ---------------------  

 


