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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA EM 

QUINZE DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS 

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

 

 ----------- Aos quinze dias do mês de Fevereiro, 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 e votação da Proposta de Regulamento dos Horários de 

Funcionamento dos Estabelecimentos do Município de Oliveira do Bairro; ---------------------  

 ----------- 5.3. – Apreciação e votação da Proposta de Regulamento de Publicidade do 

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

 ----------- 5.4. – Apreciação e votação da Proposta do Presidente da Câmara para 

contratação de postos de trabalho previstos no Mapa de Pessoal – Assistentes 

Operacionais; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 5.5. – Indigitação de representantes para a CPCJ, nos termos da alínea l) do art.º 

17.º da Lei n.º 147/99, de 1 de setembro. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Os trabalhos foram presididos por MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS e 
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inicialmente secretariado por GILBERTO MARTINS DA ROSA. ------------------------------------------  

 ----------- Tendo em atenção que se encontrava ausente a 2.ª Secretária da Mesa, o Presidente 

da Mesa da Assembleia Municipal, convidou o Membro Carlos Viegas Martins dos Santos para 

exercer funções de 2.º Secretário.----------------------------------------------------------------------------------  

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

presididos por MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS e secretariados por GILBERTO 

MARTINS DA ROSA e CARLOS VIEGAS MARTINS DOS SANTOS. ----------------------------------  

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

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

Municipal Laura Sofia Aires Ferreira Pires, Carlos Manuel Ferreira Ferreira, 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 INÊS MARTINS PATO, MARIA JOÃO CORREIA RODRIGUES, 

ANTÓNIO MANUEL RODRIGUES SANTOS, ACÍLIO VAZ E GALA, JORGE DA COSTA 

GRANGEIA e MIRIAM ZULAY PEREIRA FERREIRA. -------------------------------------------------------  

 ----------- 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 
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Assembleia Municipal CLARA MARIA DE JESUS OLIVEIRA PERALTA, FERNANDO 

OLIVEIRA HENRIQUES, RENATO ALEXANDRE BRAZ DE ALMEIDA, RICARDO MANUEL DE 

JESUS CANIÇAIS, LUCIANA PATRÍCIA MARTINS NUNES PEREIRA ALBUQUERQUE e 

MIGUEL DA SILVA OLIVEIRA, que substituem, respetivamente, os Membros antes indicados. -  

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

Municipal, apresentou as suas desculpas ao Membro André Chambel, que tinha solicitado com 

urgência, cópia do ofício da Direção Regional de Economia do Centro, mencionando que tinha 

solicitado que fosse facultado esse mesmo documento, contudo, por lapso tal não veio a 

ocorrer. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse ter sido recebido da parte do Grupo Parlamentar do Partido Comunista 

Português, um ofício/convite a propósito de uma Audição Pública sobre a privatização do 

abastecimento de água, águas residuais e gestão de resíduos sólidos urbanos, tendo solicitado 

ao 1.º Secretário da Mesa que procedesse à sua leitura. ----------------------------------------------------  

 ----------- 1.ª Secretário da Mesa da Assembleia Municipal GILBERTO MARTINS DA ROSA – 

procedeu à leitura do e-mail remetido pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português: 

 ----------- “… Convite ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Audição Pública sobre a privatização do setor de abastecimento de água, de 

saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos sólidos urbanos. ----------------------------  

 ----------- A água não é uma mera mercadoria, é um bem indispensável à vida! O acesso à água 

é um direito fundamental, que é posto em causa com a privatização dos serviços de águas. 

Pela sua importância para cada um de nós e para o nosso futuro coletivo, a água deve ser 

gerida e utilizada no interesse dos portugueses e do País. -------------------------------------------------  

 ----------- Ao longo dos anos os partidos que têm alternadamente governado Portugal 

aprovaram legislação que foi criando as condições para a privatização gradual dos serviços de 

águas e de resíduos. O Governo PSD/CDS pretende agora eliminar os últimos obstáculos que 
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impedem o controlo total por entidades privadas do setor de abastecimento de água, de 

saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos sólidos urbanos. ----------------------------  

 ----------- A privatização dos serviços de águas e resíduos põe em causa o direito fundamental 

de acesso à água, priva as autarquias e as populações do direito a gerir democraticamente os 

serviços de águas e resíduos, mercantiliza estes serviços e transforma-os num chorudo 

negócio para os grandes grupos económicos, conduz à degradação da qualidade dos serviços 

públicos de águas e resíduos e ao aumento dos preços. ----------------------------------------------------  

 ----------- Para aprofundar o debate e a reflexão sobre a intenção do Governo de privatizar os 

serviços de águas e resíduos, o Grupo Parlamentar do PCP realiza, no próximo dia 26 de 

fevereiro, pelas 14h30, no Auditório do Edifício Novo na Assembleia da República, uma 

Audição Pública para a qual vos convidamos a participar …” ----------------------------------------------  

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

SANTOS – informou ter sido recebido um ofício proveniente da ADASMA, dando a conhecer os 

seus relatórios anuais e ainda assinado pelo seu Presidente cessante, Eng.º Manuel Martins da 

Silva. ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais informou ter recebido um ofício da ADREP dando a conhecer os últimos 

resultados desportivos daquela Associação, tendo igualmente recebido os documentos 

provenientes da Assembleia de Freguesia da Palhaça. ------------------------------------------------------  

 ----------- Informou ainda os presentes, ter recebido um ofício proveniente do Núcleo de Estudos 

das Autarquias Locais da Universidade do Minho, dirigido pelo Prof. António Cândido Oliveira, 

que está a levar a cabo um estudo sobre o funcionamento das Assembleias Municipais de 

Portugal. Seguidamente deu a conhecer o teor do questionário remetido. ------------------------------ 

 ----------- Solicitou ao 1.º Secretário da Mesa que procedesse à leitura do ofício remetido pela 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Oliveira do Bairro, a propósito da indicação de 

representantes para aquela Comissão. ---------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- 1.ª Secretário da Mesa da Assembleia Municipal GILBERTO MARTINS DA ROSA – 

procedeu à leitura do ofício remetido pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de 

Oliveira do Bairro: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… Indigitação de Representantes para a CPCJ ---------------------------------------------------  

 ----------- A Lei n.º 147/99 de 1 de setembro – Lei de Promoção e Proteção de Crianças e 

Jovens em Perigo – regulamenta as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens no seu 

funcionamento e composição, definindo que estas são constituídas por pessoas válidas da 

sociedade civil, na representação de um organismo, instituição ou associação que intervenham 

na área de competência territorial dessa CPCJ. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Para permitir a execução do seu objetivo de proteger e promover os direitos das 

crianças, o referido diploma legal, estabelece na alínea l) do artigo 17.º que a Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens, contará com a colaboração de quatro elementos designados 

pela Assembleia Municipal “de entre os cidadãos eleitores preferencialmente com 

conhecimento ou capacidades para intervir na área das crianças e jovens em perigo”.-------------  

 ----------- No mandato anterior da presente CPCJ a Assembleia Municipal nomeou a Prof.ª Júlia 

Gradeço, a Prof.ª Leontina Novo, a Prof.ª Nantília Ferreira e o Prof. José Sá Chaves. -------------  

 ----------- Lembramos que, ao abrigo do n.º 2 do artigo 26.º “o exercício de funções na comissão 

de proteção não pode prolongar-se por mais de seis anos consecutivos”. ------------------------------  

 ----------- Dessa forma, vimos por este meio solicitar a V.Exa., se digne informar com a maior 

brevidade possível, se há recondução dos referidos membros …” ----------------------------------------  

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

SANTOS – informou ter estado presente na Reunião do Conselho Municipal de Educação, 

realizada no passado dia 15 de janeiro de 2013, considerando ter sido uma reunião 

extremamente importante e que deixou antever para o futuro, dados de significativa relevância 

para o Município, pelo que, considerou de toda a utilidade que estas reuniões venham a ter 
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lugar com mais frequência, concluindo não ser por acaso que a área da Educação no Concelho 

tenha vindo a apresentar os resultados e o interesse que todos reconhecem. ------------------------  

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

Extraordinária da Assembleia Municipal de 10 de outubro de 2012, 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 Extraordinária de 10 de outubro de 2012, foi a mesma 

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

 ----------- Efectuada que foi a Votação, a Ata, datada de 10 de Fevereiro de 2012, foi 

Aprovada por Maioria, com 22 Votos a Favor e 5 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, 

questionado 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.-------------------------------------------  

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

passando-se a transcrever o teor da mesma na sua íntegra: -----------------------------------------------  

 ----------- “… Começo por me dirigir ao Sr. Presidente da Câmara, para que esclareça a 

bancada do Partido Socialista, sobre as obras efetuadas na Fonte da Seara, localizada a sul do 

rio Ervedal, pelo que nos é dado a saber os trabalhos ali realizados tiveram como intenção 

tapar as fugas na canalização que conduz a água da nascente até ao tanque onde se situam as 
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torneiras de abastecimento dos muitos utilizadores que ali se deslocam para usufruírem dessa 

água. Se até este momento nada mais foi feito nessa fonte o problema continua por resolver e 

a Câmara ou a Junta de Freguesia de Oiã, continua com as torneiras de baixo abertas, quando 

na realidade as de cima são e tem sido as utilizadas, uma vez que se tornam mais eficientes e 

rápidas para o enchimento do vasilhame normalmente utilizado. ------------------------------------------  

 ----------- É importante que a população tenha a certeza absoluta se essa água e de todas as 

outras fontes e que é usada para consumo doméstico, está ou não “Própria para Consumo” e 

desejamos ser informados que medidas tem sido tomadas por este executivo no sentido de 

garantir a fiabilidade da água que se consome a partir dessas fontes dentro e fora do nosso 

Concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Senhor Presidente da Câmara, têm estado a ser desativadas as antigas Escolas 

Primárias do nosso Concelho em detrimento da utilização dos novos Polos Escolares, a 

Bancada do partido Socialista, pede-lhe que informe sobre onde se encontra o espólio dessa 

Escolas e o que pretendem fazer com ele (se este ainda existir). -----------------------------------------  

 ----------- (Sugerimos que ele seja exposto em armários adequados nos novos Polos Escolares 

do Concelho, achamos importante que os alunos que frequentam essas escolas possam 

apreciar os materiais didáticos que se utilizavam nos anos das “Classes”) -----------------------------  

 ----------- Tive a oportunidade de ler ontem no Facebook uma notícia publicada por um munícipe 

do nosso Concelho, o Sr. Nelson Ferreira da Silva, morador em Monte Longo da Areia, em que 

aparece um filme do Sr. José dos Tratores, assim conhecido, a descarregar um depósito de 

resíduos retirados de fossas e a despejá-lo diretamente para o saneamento existente naquele 

lugar. A bancada do Partido Socialista pergunta ao Sr. Presidente da Câmara se este 

procedimento tem cobertura legal e se os tratores que vão despejar os mesmos resíduos perto 

da casa onde moro e a céu aberto também estão isentos de sanções a nível dos Regulamentos 

Camarários? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Uma vez que falamos aqui nos Polos Escolares, perguntamos ao Executivo da nossa 

Autarquia se a abertura dos novos escolares não vão ter impacto na diminuição do número de 

crianças que neste momento se encontram a frequentar as IPSS,s do nosso Concelho, se sim 

… que medidas vai tomar ao executivo para minimizar os custos com o despedimento do 

pessoal excedentário dessas IPSS,s? …” ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- DINIS DOS REIS BARTOLOMEU – referiu que uma das suas grandes preocupações 

se prende com o facto de no último temporal ter havido centenas de árvores derrubadas, sendo 

que, para elas serem removidas, os madeireiros e outros particulares danificaram os caminhos, 

pelo que, alguns se encontram presentemente intransitáveis, o que significa ser fundamental 

que se equacione a utilização assim que o tempo o permita, da niveladora municipal, dado que 

ficam muitas ramagens nos pinhais e que poderá, no decurso do Verão, originar alguns fogos e 

com os caminhos intransitáveis não se conseguirá chegar ao foco de incêndio. Assim e tendo 

em atenção que a Junta de Freguesia de Oiã não possui orçamento para conseguir arranjar os 

caminhos, considera fundamental que a Câmara Municipal equacione a realização desses 

mesmos trabalhos, através da utilização da niveladora. -----------------------------------------------------  

 ----------- Em relação à questão levantada pelo Membro anterior, sobre a Fonte da Seara, 

informou, ter sido levada a efeito uma intervenção pela Câmara Municipal, não na nascente, 

mas antes para tapar uma fuga exterior, estando presentemente a água imprópria para 

consumo, que poderá ficar-se a dever ao lixo e outros contaminantes existente nos solos, que, 

com a chuva dos últimos tempos é trazida para o exterior, pelo que, enquanto todas essas 

impurezas não saírem a água continuará imprópria para consumo. --------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – relativamente ao parecer 

positivo que o Executivo Municipal deu relativamente à reposição dos Barreiros em Bustos com 

inertes e sendo um assunto delicado para a população, dada a grande importância económica 

que a extração de argilas tiveram e têm para o Concelho, contudo a população em redor dos 

Barreiros sente ainda mais o incómodo que aquela atividade trás, nomeadamente com o 
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tráfego contínuo de veículos pesados com o consequente pó, barulho e degradação das vias de 

comunicação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou que em período de campanhas eleitorais, tem sido prometido a essas 

mesmas pessoas a requalificação dos Barreiros em zonas de lazer, contudo, agora, o que se 

perspetiva não é nada disso, é antes andar para trás, foi retirado o barro e os mesmos camiões 

vão voltar e em vez de retirar vão colocar inertes, o que significa um defraudar das expectativas 

das populações. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questionou se o parecer positivo que o Executivo deu, teve por base um parecer 

igualmente positivo das Juntas de Freguesia envolvidas, Bustos e Palhaça. --------------------------  

 ----------- Se todo o processo avançar, procurou igualmente saber, quanto tempo é que se 

perspetiva que irá demorar a repor novamente os Barreiros. -----------------------------------------------  

 ----------- Considerou importante saber se a empresa que explora o negócio, cumpriu todas as 

suas obrigações legais relativamente a toda esta situação. -------------------------------------------------  

 ----------- Existindo uma zona junto ao complexo desportivo, de pinheiros mansos, verifica-se 

que Inverno após Inverno, muitas árvores caem, provavelmente pelo facto de para aquele local 

serem encaminhadas águas, que fazem com que o mesmo fique muito húmido e muito 

naturalmente as árvores acabam por cair. Em face destes sucessivos acontecimentos, 

considerou que a Autarquia deveria preservar aquele património da freguesia e do Concelho de 

Oliveira do Bairro, tanto mais que a maior parte dos terrenos é propriedade do Município. --------  

 ----------- Encarou como sendo bastante negativo o facto de a população do Concelho de 

Oliveira do Bairro não poder beber a água que sai das torneiras, pelo que, considera haver um 

grande negócio por detrás de tudo, nomeadamente por parte de quem vende a água 

engarrafada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- DUARTE DOS SANTOS ALMEIDA NOVO – no seguimento da intervenção do 

Membro Dinis Bartolomeu, sugeriu à Câmara Municipal que se regulamentasse a atividade de 
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extração de madeiras em alturas menos propícias, sendo que, todos os Presidentes de Junta 

se queixam que, presentemente, todos os caminhos começam a ficar intransitáveis. ---------------  

 ----------- Informou ter sido, na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia de Bustos, 

convidado pelo Vereador Dr. Carlos Ferreira, a fim de ser dado conhecimento do que tinha sido 

solicitado à Câmara Municipal e fazer uma comparação com aquilo que era o anterior projeto. --  

 ----------- Mais disse não ter sido entregue qualquer cópia da documentação relativamente ao 

pedido de parecer, que foi solicitado por um Membro à Mesa da Assembleia Municipal. -----------  

 ----------- Considerou que a lagoa em questão encontra-se mais situada na Freguesia da 

Palhaça, contudo, o principal problema poderá estar na Freguesia de Bustos, dado que o 

acesso se faz por esta Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou que durante anos a Freguesia de Bustos foi e continua a ser fustigada com 

o trânsito de veículos pesados, tendo sido feito um levantamento há uns anos atrás que dava 

conta que, entre as 06.00 e as 19.00 mais de 600 veículos atravessavam a Freguesia o que 

significou, necessariamente, a degradação dos arruamentos. ---------------------------------------------  

 ----------- Confessou não saber qual o número de veículos pesados que agora irão, 

eventualmente, atravessar a Freguesia caso todo este processo avance, sendo certo que 

aumentará face ao que existe presentemente e essa é uma preocupação para si enquanto 

Presidente de Junta de Freguesia, uma vez que algumas das estradas existentes já não 

aguentam muito mais e estas últimas chuvas vieram trazer ao de cima esse mesmo problema. -  

 ----------- Referiu ainda ser bastante difícil efetuar um controlo do depósito de inertes, mas esse 

mesmo controlo tem de existir e ser bastante apertado. -----------------------------------------------------  

 ----------- Recordou que o projeto anterior previa apenas o enchimento da lagoa, recuperar as 

envolventes e colocar peixes na lagoa, pelo que, com este novo projeto, há uma alteração 

substancial porque se vai nivelar o terreno, colocar terra vegetal e plantar árvores, o que, vai 

alterar por completo aquilo que era a vontade da população. ----------------------------------------------  
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 ----------- Em relação à luta das três Freguesias do Concelho contra a agregação, informou 

terem sido interpostas três Providências Cautelares contra a Proposta/Parecer da UTRAT, 

sendo do conhecimento público que a mesma foi chumbada pelo facto de se tratar apenas de 

um parecer. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse sempre ter tido todo o apoio por parte da Câmara Municipal, nomeadamente em 

deslocações a Lisboa, mas também a outros níveis, como aliás foi discutido em Reunião de 

Câmara, que agradeceu. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que, apesar daquele revés, as Juntas de Freguesia decidiram avançar com 

uma segunda Providência Cautelar, desta vez contra a Lei, contra os seus princípios, contra o 

que pode provocar nas Freguesias que estão em causa. ----------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que ninguém sabe dizer, por exemplo, o que irá acontecer às três Extensões 

de Saúde que agora existem, apesar de inicialmente ter sido garantido que nada se iria 

modificar, contudo, agora, já não se tem essa garantia, é a incerteza futura e que ninguém sabe 

responder e esta é uma das razões pela qual os Presidentes de Junta ainda lutam, para que as 

Freguesias se mantenham como estão. Este e outros serviços que as Juntas de Freguesia 

procuram manter, pois são considerados essenciais para a população. --------------------------------  

 ----------- Relembrou ter, na última Sessão da Assembleia Municipal, lançado um desafio aos 

Membros presentes, de acompanhar toda esta luta e o que sucede é que nem sequer um 

telefonema para saber se o processo está ou não a correr bem, parecendo que os presentes 

não têm responsabilidade pelo que se passa no Concelho, pelo que, se tem de dizer de uma 

vez por todas, se estão disponíveis ou não para isto, pois é muito mau deixar-se as Freguesias 

ao abandono, a lutar sozinhas. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- CARLOS VIEGAS MARTINS DOS SANTOS – entregou a sua intervenção por escrito 

à Mesa e que seguidamente se transcreve na sua íntegra. -------------------------------------------------  

 ----------- “…Há alguns meses atrás, esta Assembleia foi palco de discussão e deliberação 
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sobre a Reforma Administrativa Territorial Autárquica, introduzida pela Lei 22/2012, que no 

tocante ao nosso território, impunha a agregação de duas Freguesias. ---------------------------------  

 ----------- Da apresentação de propostas, debate e deliberação sobre o assunto, vão-me 

dispensar de enumerar, pois todos os detalhes estão bem presentes, quer no coletivo da nossa 

memória, bem como no particular daqueles que ousaram sugerir para debate e análise outras 

situações que não as partidariamente defendidas e oficialmente adotadas. ----------------------------  

 ----------- Resultado, a Lei 22/2012, tem seguido inexoravelmente o seu caminho e degrau após 

degrau, isto é, na sua aplicabilidade, tem estabelecido os seus patamares e imposto as suas 

diretrizes quanto à agregação/fusão de Freguesias, impondo ao nosso território, conforme o 

estabelecido na Lei 11-A/2013, a agregação de 3 Freguesias, levando como consequência ao 

desaparecimento de 2 entidades autónomas até aqui existentes. -----------------------------------------  

 ----------- Vem isto a propósito de algumas notícias que surgem, quer de deliberações do nosso 

Município, quer de notícias da imprensa Nacional e Regional, que nos dão conta quer da 

inconformidade de muitas Freguesias, quer da conformação que o processo vai trazendo para 

muitos atores desta luta. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi comum ouvirmos a afirmação de que esta Lei era uma Lei injusta, iniqua, que não 

iria produzir os benefícios desejados, que atentava para conquistas entretanto alcançadas, etc., 

etc., etc.. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Embora sublinhando imperfeições na dita Lei, alguns de nós, fomos alertando para o 

facto de que uma Lei embora imperfeita ela é geral, abstrata e impõe-se qualitativamente, tendo 

força e poder para fazer o seu caminho. E é disso que estamos a falar. --------------------------------  

 ----------- A propósito, deixem-me que cite Sócrates, não o Português ex-1.º ministro, muito 

conhecido de todos nós, mas o original, filósofo da Grécia, que se calhar alguns de nós não 

conhecemos tão bem, que lutou em defesa da Democracia Ateniense e que deu um notável 

contributo para o respeito da mesma, aceitando ser condenado à morte por uma Lei injusta, 
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proposta e aprovada pela maioria dos seus concidadãos. ---------------------------------------------------  

 ----------- Que notável, este gesto de aceitação e respeito, por uma Lei injusta mas 

democrática!!! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Muito embora este homem, durante o tempo em que esteve preso aguardando a sua 

execução, tenha sido confrontado com a hipótese de conquistar a liberdade através da 

corrupção do seu carcereiro, recusou terminantemente esse caminho por saber que isso não 

era compatível com a dignidade de um homem livre e respeitador da Lei (in Platão – Diálogo III 

Apologia de Sócrates). -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim, como pessoas democráticas e responsáveis que todos somos, já que não 

ousámos apresentar alternativas da Reforma, ao menos não venhamos a sentir problemas de 

consciência pelo seu não respeito. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Posto isto e para terminar gostaria de deixar a minha leitura sobre o assunto: ------------  

 ----------- Nesta fase do processo, a Lei vai fazendo o seu caminho. A inconformidade dos 

atingidos, vai desvanecendo em muitos e trazendo até nós notícias de algum tipo de 

conformação e isto tanto a nível nacional como local. --------------------------------------------------------  

 ----------- A nível nacional deixem que compartilhe convosco o JN de 6/2/2013, com o título 

“Descontentes com a fusão das Freguesias vão acatar decisão”. -----------------------------------------  

 ----------- Procedeu à leitura da referida notícia, que aqui se dá por reproduzida para todos os 

efeitos. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A nível local no Jornal da Bairrada de 07.02.2013, temos da autoria da correspondente 

do JB na Mamarrosa, pessoa altamente responsável e qualificada política e 

administrativamente, que sabe bem do que fala, uma opinião em tudo favorável à agregação 

das 3 freguesias …” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ROSALINA ROSA GRANGEIA FILIPE – relembrou o facto de no final do primeiro 
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período o Polo Escolar do Troviscal ter tido a necessidade de suspender as atividades letivas 

por um dia, dado ter chovido dentro das instalações. Tendo em atenção que o mesmo já tinha 

ocorrido no Polo Escolar de Oliveira do Bairro, procurou saber o que é que se passa, se já se 

encontra identificado o problema, se foram tomadas medidas para evitar que o mesmo se repita 

nos restantes Polos Escolares. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questionou se a questão da antena instalada no novo Polo Escolar de Vila Verde já se 

encontra solucionada. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sendo a iluminação à entrada do Museu de Etnomúsica subterrânea, esta pouco ou 

nada tem funcionado e, presentemente, estando a ocorrer as obras da envolvente ao Museu e 

Escola de Artes, seria agora a altura certa para resolver em definitivo a iluminação do toda 

aquela zona. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita aos semáforos do cruzamento do Porto Clérigo, afirmou que os 

mesmos já se encontram desligados há bastante tempo, sendo uma situação que urge 

solucionar o mais brevemente possível. --------------------------------------------------------------------------  

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

assunto presente em Reunião do Executivo Municipal de 31 de janeiro de 2013, que lendo a 

Ordem de Trabalhos parecia um assunto inócuo, tratava-se de “Ofício da Direção Regional de 

Economia do Centro – Pedido de Parecer no âmbito da Carta Arqueológica e sobre o Plano 

Pedreira”, contudo, pela deliberação, que foi aprovada por unanimidade, constatou que se 

tratava de um Pedido de Parecer da Direção Regional de Economia do Centro ao Município de 

Oliveira do Bairro, relativo a um processo de licenciamento da Pedreira de Argilas denominada 

“Barroquinha” sita no Albergue, Freguesia da Palhaça, por parte da empresa SóArgilas. ----------  

 ----------- Após ter tido a oportunidade de ler o Parecer que foi presente e aprovado em Reunião 

de Câmara, verificou que anteriormente, o que estava previsto era a criação de uma Lagoa de 

Armazenamento de Águas Pluviais e ainda o seu povoamento com espécies piscícolas, 
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fomentando a Pesca Desportiva e suporte à nidificação de diversas aves aquáticas e assim, 

inserida numa zona de caça associativa estariam criadas as condições para o surgimento de 

um polo de atração turístico. Contudo, o que a empresa detentora da licença de exploração 

pretende agora é, repor a morfologia original do terreno, implicando grandes quantidades de 

solos, rochas não contendo substâncias perigosas, inertes resultantes da atividade extrativa, 

construção e demolição. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou que o passado, para a população daquela zona do Concelho, tem trazido 

más recordações, seja a nível de poluição, seja a nível de degradação das estradas, seja o 

nível da qualidade de vida, pelo que, se prevê exatamente o mesmo, desta vez em sentido 

inverso.-  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que a Informação da Unidade de Serviços Urbanos da Câmara Municipal, 

refere que: deve ser cumprido o Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística agora 

proposto, devendo os trabalhos ser conduzidos de modo a minimizar os impactos ambientais; o 

Plano de Monitorização deve ser seguido com rigor; deve existir um controlo de emissões de 

concentração de poeiras; os pisos das vias atravessadas, se não forem alcatroados devem ser 

molhados para que não haja levantamento de poeiras; ter cuidados redobrados com o aumento 

de tráfego de maquinaria pesada, congestionamento de tráfego e aumento de riscos de 

acidentes; proteção das linhas de água, águas pluviais e aquíferos na envolvência devido à sua 

possível contaminação provocada pela escorrência de solos; ----------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que a Informação refere ainda que todas as entidades envolvidas com 

realce para a Direção Regional de Economia, a CCDR-C, o Instituto de Conservação da 

Natureza, a Administração Regional de Saúde e os Serviços de Fiscalização e de Ambiente da 

Câmara Municipal, deverão ter uma atenção especial na defesa escrupulosa e integral de todas 

as condições ambientais e de saúde pública, ou seja, dá a impressão que é quase uma 

condição para que o Parecer da Câmara Municipal fosse favorável. -------------------------------------  
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 ----------- Confessou estranho que esta Informação/Parecer tenha passado na Reunião de 

Câmara sem que, qualquer dúvida fosse levantada, algo que é tão delicado para a população 

daquelas Freguesias, tendo inclusivamente o Presidente da Junta de Freguesia de Bustos 

referido que apenas foi informado daquilo que se iria fazer, ou seja, foi como se de um facto 

consumado se tratasse. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou os presentes ter solicitado cópia do ofício da Direção Regional de Economia, 

incluindo os seus anexos, contudo, não os recebeu. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Entende que o assunto é de tal forma grave, que não será a última vez que irá abordar 

o mesmo, pelo que, solicitou ao Presidente da Câmara que procedesse conforme o solicitado e 

o despachado pelo Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, de forma que a 

documentação lhe seja entregue. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA – referiu desconhecer se os novos 

Polos Escolares poderão vir a retirar as crianças das IPSS’s do Concelho, aquilo que sabe é 

que os novos Polos Escolares, além da sua função de ensino, estão a ceder espaços e 

equipamentos a Associações do Concelho de Oliveira do Bairro, facto este que, permite às 

Associações ter capacidade de resposta para o aumento dos seus alunos ou atletas. Pretendeu 

com isto dizer que, os novos Polos Escolares não são somente uma mais valia em termos do 

processo de ensino/aprendizagem, mas também uma mais valia para as Associações. -----------  

 ----------- Seguidamente, entregou o teor da sua intervenção por escrito, passando-se a 

transcrever a mesma na sua íntegra. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… Sobre a questão do processo de alteração do Plano Ambiental de Recuperação 

Paisagístico (PARP) de um barreiro licenciando na Freguesia da Palhaça (no limite da freguesia 

com a freguesia de Bustos) importará fazer aqui duas notas prévias: ------------------------------------  

 ----------- Este é um processo cujo poder de decisão não está ao nível do Município mas sim do 

Ministério da Economia, através da Direção Regional da Economia do Centro (DREC). -----------  
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 ----------- Foram pedidos pareceres (não vinculativos) à Camara Municipal e a A.R.S. de Oliveira 

do Bairro e ambos deram parecer favorável. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- A solução proposta pela empresa proprietária da exploração, reconhecemos, não ser 

a ideal, mas não deixa de ser uma solução é uma solução que garante, a partida o seguinte: ---  

 ----------- A reposição da morfologia do tereno anterior à dita exploração com o respetivo 

repovoamento florestal, facto com evidentes mais-valias em termos de segurança.  ----------------  

 ----------- O facto de tal reposição ser, em princípio, mais célere que a solução anterior já que a 

solução inicialmente prevista implicava o preenchimento do espaço da cratera com água 

proveniente das chuvas para posterior tratamento para zona de pesca e caça. Mas, sobretudo, 

porque a anterior solução teria um período de implementação dilatado em 10 anos e, durante 

os quais, a cratera poderia permanecer completamente aberta com os inerentes perigos. --------  

 ----------- Feitos estes dois pontos prévios dizer o seguinte: -------------------------------------------------  

 ----------- É evidente que a existência destas explorações causou ao longo de muitos anos 

transtornos e condicionalismos às populações das zonas envolventes, nomeadamente no que 

ao tráfego de pesados diz respeito. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- É também claro que a solução agora apresentada implica a manutenção da circulação 

dos referidos veículos pesados pela zona. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Também todos reconhecemos que tal situação só traz incómodos para a população 

sem que existam compensações diretas para a população pelos constrangimentos. ----------------  

 ----------- Dito isto importará perceber que o parecer que foi solicitado ao Município não 

permitiria uma posição de parecer favorável condicionado a uma ou outra contrapartida. ---------  

 ----------- Depois referir ainda que a circulação de pesados não está unicamente relacionada 

com a existência destas explorações mas antes com a existência das empresas que 

necessitam dessa matéria-prima e que tal matéria-prima terá forçosamente que chegar às 
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empresas, venha ao não do nosso território Municipal. ------------------------------------------------------  

 ----------- Da mesma forma a questão dos inertes produzidos pelas empresas terão que sair 

delas para um depósito dentro ou fora do Município. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Ora, num ou noutro caso, existirá sempre circulação de pesados dentro do nosso 

Município, para entregar matéria-prima ou para recolher os inertes.  ------------------------------------  

 ----------- A existência desta infraestrutura, nada altera sobre esta matéria. ----------------------------  

 ----------- Poderá eventualmente aumentar o seu número, mas lembro que os custos associados 

ao transporte deste tipo de materiais são significativos, o que privilegiará o transporte para 

locais próximos das zonas empresariais e não uma situação em que convergirá de vários 

pontos do país para Oliveira do Bairro. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Termino relembrando que a existência desta alternativa dentro do nosso Concelho 

significará uma evidente mais-valia para as nossas empresas que trabalham na área, 

particularmente no que à redução da despesa diz respeito e isso significará o aumento da sua 

capacidade competitiva e isso significará manutenção de postos de trabalho, algo que é nestes 

dias um bem escasso e que deve e tem que ser protegido … ----------------------------------------------  

 ----------- Penso também ter sido isso que foi feito com este parecer favorável … --------------------  

 ----------- Deixo-vos com uma reflexão:  ---------------------------------------------------------------------------  

Esta pode não ser, e não é, uma solução ótima, mas o ótimo é, algumas vezes, inimigo do bom 

…” -------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – relativamente ao assunto que foi levantado por diferentes Membros da Assembleia 

Municipal e que respeita ao Parecer, informou os presentes que, durante três anos procurou 

manter-se focado no desempenho das funções de Presidente da Mesa da Assembleia 

Municipal, dado entender que seria dessa forma que melhor defenderia os interesses dos 
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Munícipes do Concelho de Oliveira do Bairro e mais dignificava o Órgão Assembleia Municipal.  

 ----------- Hoje, apenas afirma que está atento, muito atento a este assunto, que tem a ver com 

os Barreiros, que é o assunto que mais conflitualidade e mais revolta desencadeou no 

Concelho de Oliveira do Bairro. Podendo compreender que os Diretores Regionais de 

Economia, que desconhecem a realidade que foi vivida e sentida pela população do Concelho, 

ano após ano, surjam com ideias, propostas e interesses, contudo, esses mesmos Diretores 

Regionais não podem é ignorar que existem pessoas em Oliveira do Bairro que sabem 

defender o seu Concelho, estão atentas àquilo que passa à sua volta, àquilo que são os 

interesses de vária ordem e de vária natureza, uns legítimos, outros se calhar nem tanto, pelo 

que, seria bom que, antes de pedir determinado tipo de Pareceres, começassem a auscultar o 

representante máximo do Concelho, para de facto, não acontecer o que tem acontecido, de, 

ciclicamente, virem com mais algumas pequenas provocações.-------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que as pessoas das Freguesias de Bustos e da Palhaça, como já foi 

afirmado, foram fustigadas anos e anos de várias formas e esperam da parte dos políticos 

deste Concelho que os representam, que não voltem a permitir que sejam fustigadas.-------------  

 ----------- Reconheceu que os veículos pesados têm de circular por todas as estradas do País, 

agora, circular sempre nos mesmos locais, sempre com prejuízo dos mesmos, isso é que não é 

justo e aquilo que é pedido é que, se é assim tão importante e de tanto interesse e é de facto o 

Projeto mais viável, o mínimo que pedimos é que haja uma compensação clara e inequívoca 

para as populações que foram fustigadas durante 20 anos com a retirada de argilas e agora 

sejam fustigadas por mais 20 anos a receber detritos, a receber inertes, ainda para mais, a 

Zona Industrial de Bustos, é aquela que, triste e lamentavelmente, mais abandonada se 

encontra e isto é algo que deve fazer refletir. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Confessou ter ficado apreensivo, pelo facto de o mencionado Parecer ter sido votado 

por unanimidade na Câmara Municipal, sem que, nenhum dos Vereadores presentes, tivesse 
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pretendido saber qual a opinião daqueles que representam o Povo. Enquanto eleito pelo 

Concelho de Oliveira do Bairro é algo que nunca irá esquecer, dado não compreender como é 

se pode votar “de cruz” um assunto que não pode nunca passar ao lado dos responsáveis 

políticos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse, ser frontalmente contra qualquer processo que não salvaguarde de uma 

forma clara e objetiva os interesses das populações visadas do Concelho de Oliveira do Bairro.  

 ----------- Em seguida foi dado o uso da palavra ao senhor Presidente da Câmara, a fim de que 

este respondesse às questões formuladas pelos Membros da Assembleia Municipal. --------------  

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

em relação às obras na Fonte da Seara e para além do que já foi respondido por um Membro 

da Assembleia Municipal, esclareceu que o mencionado pelo Membro Acácio Oliveira não 

coincide com a realidade hoje, à exceção do resultado das análises à água. --------------------------  

 ----------- No que respeita ao espólio das antigas Escolas Primárias, informou haver alguns 

materiais que têm algum interesse do ponto de vista histórico, sendo o mesmo retirado pelos 

Serviços da área da Cultura e guardado, havendo outro espólio que é entregue ao Programa 

Remobilar, sendo o restante reutilizado, podendo ser cedido inclusivamente a algumas 

Associações. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação ao trator a descarregar aquilo que é ilegal, informou que hoje mesmo 

recebeu uma comunicação formal por parte do Munícipe, tendo despachado no sentido de 

serem analisados os factos à luz daquilo que se encontra previsto na legislação e poderem, 

eventualmente, ser aplicadas as correspondentes sanções por parte da Câmara Municipal ou 

por parte de outras entidades. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Recordou que as IPSS’s são parceiras da Câmara Municipal e ao fornecerem em 

grande parte as refeições às crianças, está-se a ajudar à diminuição de custos naquelas 

mesmas IPSS’s, garantindo a empregabilidade das pessoas que ali exercem funções, pelo que, 
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o fantasma dos despedimentos decorrente da construção dos Polos Escolares, não se aplica. --  

 ----------- Apesar da competência no arranjo dos caminhos pertencer às Juntas de Freguesia, 

esclareceu que a Câmara Municipal tem prestado o apoio sempre que solicitado por cada uma 

delas, quer em termos materiais, quer por intermédio da cedência da motoniveladora e assim 

continuará a suceder assim que o tempo o permita. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Recordou já ter esclarecido na última Sessão da Assembleia Municipal relativamente à 

questão da antena, estando ainda a decorrer o prazo de quatro meses que deu nota na altura. -  

 ----------- Acerca do Polo Escolar do Troviscal, de Oliveira do Bairro e se foram tomadas as 

devidas precauções ao relação aos outros, informou que o sucedido naqueles dois Polos 

Escolares não aconteceu nos restantes, relembrando que a Câmara Municipal solicitou 

inclusivamente uma avaliação externa que elaborou o respetivo Relatório, pelo que, se está 

atento a todas as situações que possam surgir relativamente a todos os Polos Escolares. --------  

 ----------- Confirmou que praticamente toda a área onde se encontram os Pinheiros Mansos 

pertence à Câmara Municipal e a qual se pretende privilegiar, encontrando-se as águas a ser 

encaminhadas para outro local, contudo, como é um local mais baixo, uma zona húmida e que 

dificilmente deixará de ser, o problema subsistirá, nomeadamente quando houver grandes 

temporais. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação à questão da água das torneiras, constata que, por vezes, há regras e 

Leis, que em Portugal não permitem determinadas situações e em outros países é permitido, 

apesar de se pertencer à União Europeia, não pretendendo contudo abordar questões de 

eventuais lobbies ou de outras situações, a verdade é que existe legislação que deve ser 

cumprida ou reanalisá-las e alterá-las no sítio certo. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Expressou o seu agradecimento pelo facto de o Presidente da Junta de Freguesia de 

Bustos, que falou em nome dos três Presidentes de Junta, ter falado publicamente no apoio 

prestado por parte da Câmara Municipal no que à agregação de Freguesias diz respeito. --------  
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 ----------- Afirmou desconhecer, até ao momento, qualquer despacho por parte do Presidente da 

Mesa da Assembleia Municipal, para que o Presidente da Câmara desse seguimento a um 

pedido formulado por um Membro da Assembleia Municipal, sendo que, quando o mesmo 

chegar, dará o respetivo seguimento. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Afirmou que se revia nas afirmações do líder da Bancada do PPD/PSD, relembrando 

não haver fábricas do Concelho ou da região que produzam mais ou menos por razão de falta 

de matéria-prima ou por excesso da mesma, mas antes, consoante o mercado e a necessidade 

de produção. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu constatar que os veículos pesados muito provavelmente atravessam mais a 

Freguesia de Bustos do que atravessavam antes e da mesma forma que entram no Concelho 

também saem, sendo que, existem cada vez mais empresas a gastar pasta branca proveniente 

de outros locais do País, em detrimento da matéria-prima local, à exceção daquelas que 

produzem tijolo ou telha. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dentro daquilo que são as responsabilidades da Direção Regional de Economia do 

Centro, foi solicitado um Parecer à Câmara Municipal, cujo Órgão foi eleito pelos Munícipes e 

integra as mesmas forças políticas que estão representadas na Assembleia Municipal. -----------  

 ----------- Nesse seguimento, os Vereadores tiveram acesso à documentação existente e 

fizeram a sua análise, tendo o assunto sido apresentado e feita a sua justificação, sendo 

decidido e votado por unanimidade e com a máxima responsabilidade de quem quer o melhor 

para os Munícipes do Concelho de Oliveira do Bairro. -------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou que as Lagoas se encontram na Freguesia de Bustos e da Palhaça há 

muitos anos, não tendo até ao momento, havido nenhuma que tenha sido envolvida no 

mencionado Polo Turístico, através da introdução de espécies piscícolas, com a questão da 

Pesca Desportiva e tudo o resto. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Afirmou que a necessidade de controlo é evidente e é exigível e em permanência, com 
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certeza que a Câmara Municipal tudo fará para que, com maior ou menor despesa, haja um 

controlo do que vier a ser colocado naquele local, ou seja, inertes que não tenham qualquer 

prejuízo para o meio ambiente, tanto mais que, permitirá com a deposição de solos que o 

mesmo seja reflorestado e deixe de haver a preocupação pela existência de crateras abertas e 

impossibilite a deposição de detritos ou de lixos. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Para terminar, afirmou estar ciente que todos os presentes pretendem o melhor para 

os Munícipes, e que, da sua parte, continuará a defender a melhoria constante e sistemática da 

qualidade de vida dos cidadãos do Concelho de Oliveira do Bairro. --------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi solicitado o uso da palavra por parte do Membro Acácio Oliveira a 

fim de solicitar um esclarecimento, sendo posteriormente dado o uso da palavra ao Presidente 

da Câmara para que pudesse responder. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ACÁCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA – recordou que aquando da sua intervenção, não 

mencionou Associações Desportivas mas sim IPSS’s, pelo que, questionou novamente, se os 

novos Polos Escolares colocarão em causa o emprego de Educadores de Infância e Auxiliares 

de Educação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo em atenção a existência de espólio das antigas Escolas Primárias, questionou 

o que se pretende fazer com esse mesmo espólio. -----------------------------------------------------------  

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

informou que gradualmente mais Polos Escolares entrarão em funcionamento, sendo que, o 

espólio das antigas Escolas Primárias, que possui praticamente a mesma tipologia, está a ser 

recuperado de forma a poder vários destinos e o que se pretende fazer com algum desse 

mesmo espólio é, após uma análise cuidada por parte do Executivo Municipal e em devido 

tempo, encaminhado para o Museu ou outro local. ------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação à questão das IPSS’s, recordou que as Auxiliares estão afetas a diferentes 

funções, não se encontrando somente com as crianças, apoiam igualmente na cozinha e a 
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parceria existente para fornecimento de refeições, permite às IPSS’s diluir custos fixos, 

garantindo desta forma os postos de trabalho. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que não devem ser esquecidas as parcerias quer na CAF, quer na pré-

primária, continuando a haver uma parceria e apoio recíproco, pelo que, não serão nunca 

esquecidas as IPSS’s que presentemente se encontram a funcionar, não tendo conhecimento 

que haja, presentemente, qualquer problema. ------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – a respeito do pedido de documentação por parte do Membro André Chambel, 

esclareceu que, não formulou qualquer despacho escrito e até hoje, trabalhou-se de uma forma 

pouco profissional, ou seja, confiando e acreditando na boa vontade das pessoas, sendo que 

os Serviços comunicam e telefonicamente têm sido resolvidas algumas das situações mais 

urgentes. Reiterou que, até hoje funcionou, como hoje não funcionou, irá tomar medidas no 

sentido de que esta pequena contrariedade não se volte a repetir. ---------------------------------------  

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

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

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

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

em relação a estas palavras do Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, esclareceu que 

por si, tudo continuará a funcionar da mesma forma, a verdade é que, sem ter conhecimento, 

não pode responder ou dar o respetivo seguimento. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu estar disponível para prestar qualquer esclarecimento, ressalvando no entanto 

um lapso constante da página dez da Informação sobre a Atividade Municipal, sobre a 2.ª 

Revisão do Plano Diretor Municipal, deve ler-se 13 de fevereiro de 2013 e não 13 de janeiro de 

2013.----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente o Presidente da Assembleia Municipal solicitou aos Membros presentes 
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que desejassem usar da palavra, que procedessem à respectiva inscrição, tendo 

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

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO - entregou a sua intervenção 

por escrito, que seguidamente se transcreve: -------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… Trago aqui um conjunto de pequenos assuntos sobre os quais gostaria de 

questionar o Executivo, em particular o senhor Presidente. -------------------------------------------------  

 ----------- Na página 3, aparece a referência a três adicionais a contratos de empreitada. Um 

relativo aos semáforos no Cruzamento da Rua da Capela, no Rego, no montante de 17.493,95 

€, outro relativo à Nova Alameda no montante de 118.513,08 €, e outro relativo ao Pólo de 

Bustos no montante de 56.597,50 €. Já várias vezes aqui demostrámos algum desconforto em 

relação a estes adicionais. É nosso entendimento que os adicionais aos contratos de 

empreitada devem ser casos excecionais e por isso carecem sempre de uma justificação cabal. 

Uma vez que o senhor Presidente não tem por hábito faze-lo na informação que distribui aos 

senhores Deputados, por isso solicitamos que o faça agora. -----------------------------------------------  

 ----------- O que é relevante aqui percebermos é porque é que o objeto destes contratos não foi 

logo incluído no caderno de encargos inicial. Não temos qualquer dúvida que em casos 

pontuais tal é aceitável, pois é difícil antecipar tudo aquilo que pode ocorrer, nomeadamente 

aquilo que pode correr menos bem. No entanto, é importante garantir o caracter pontual e 

excecional destes adicionais. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Pois tornando-se regra, os concursos ficam completamente desvirtuados, pois o 

montante da empreitada deixa de ser o valor pelo qual se ganhou o concurso e passa a ser o 

valor pelo qual se ganhou o concurso mais o adicional. ------------------------------------------------------  

 ----------- Na página 7, fala-se no acionamento das garantias bancárias e nas deduções 

efetuadas ao longo da empreitada, relativamente a rede de drenagem de águas residuais e 

pluviais da zona sul da Mamarrosa. Gostávamos que desse mais alguma informação sobre este 
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assunto.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ainda na página 7, fala-se na abertura de concurso para reconstrução do antigo 

depósito da água de Oliveira do Bairro, gostaríamos que o senhor Presidente nos dissesse se 

já está pensada alguma utilização para este imóvel, que não deixa de ser simbólico para a 

freguesia de Oliveira do Bairro. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na página 9, dá-se conta que o ano passado foram recolhidos menos 650 litros de 

óleos alimentares, do que em 2011, em que foram recolhidos 2576 litros, uma quebra de 25%. 

Acho que esta tendência nos deve levar a refletir, pois a recolha seletiva de lixos deveria ser 

tendencialmente cada vez maior, deveria ser algo que se começasse a enraizar nos nossos 

hábitos. Alguma coisa aqui não estará a correr muito bem, mas seria também interessante 

termos os valores relativamente aos vidros e aos plásticos para procurarmos perceber o que se 

está a passar. É um problema de comunicação? É a localização dos contentores? O que é que 

não está a funcionar bem aqui? -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na página 16, referem-se as obras na Rua da Lavoura no Troviscal e diz-se 

nomeadamente que está prevista a pavimentação do arruamento quando as condições 

climatéricas o permitirem. Eu não conheço todos os detalhes deste problema, mas parece-me 

que há aqui alguma falta de atenção no tratamento desta questão, já em Setembro de 2010 os 

moradores avançaram com um abaixo-assinado, a dizerem taxativamente que já não 

suportavam mais a situação, os moradores vieram a esta Assembleia, o assunto foi várias 

vezes levantado em reuniões de Câmara e aqui na Assembleia, e passado ano e meio a rua 

continua intransitável, é tempo a mais senhor Presidente, é tempo a mais para quem lá vive, é 

tempo a mais para quem investiu no Concelho, é tempo a mais para quem adquiriu aqui a sua 

moradia. Porque não é o facto da rua continuar em terra batida, pois todos sabemos que não 

faz sentido avançarmos com a pavimentação sem colocar antes um conjunto de infraestruturas 

(mas a verdade é que devíamos estar conscientes disso quando avançamos com o 

licenciamento), o grande problema são os buracos, ou se quiser, o grande problema é a falta de 
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estrada, o problema foi não se ter avançado com uma solução temporária que permitisse um 

mínimo de qualidade de vida aquelas pessoas até ao problema estar completamente resolvido. 

O problema foi não se ter querido dar a devia importância a esta questão. ----------------------------  

 ----------- Mas por falar em falta de paciência, eu confesso que não sei como é que os 

empresários da zona industrial de Oiã, ainda não perderam a paciência, tal é o estado 

lastimoso como se encontram os arruamentos. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Mas para não sairmos do tema da falta de paciência e para terminar, deixe-me dizer-

lhe senhor Presidente que os moradores do centro da cidade de Oliveira do Bairro também já 

perderam a paciência. Nós temos a nossa cidade esventrada há mais de dois anos. O que 

todos os habitantes querem saber é quando é que a obra está concluída. Aquando da 

apresentação do projeto inicial da Alameda aqui na Assembleia, com direito a PowerPoint e 

tudo, o senhor Presidente disse que era um projeto para estar concluído no final do mandato 

(do mandato anterior entenda-se), depois o projeto atrasou, depois os prazos foram sendo 

adiados, depois era em Fevereiro, depois era no primeiro trimestre de 2013, e agora é quando? 

Julgo que essa é a pergunta que todos querem ver respondida …” --------------------------------------  

 ----------- NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA – referiu que mudou o paradigma 

da Educação no Município de Oliveira do Bairro, sendo difícil conseguir-se perceber que 

passaram menos de 8 anos em que havia Escolas com redes elétricas em absoluto colapso, 

com telhados a ruir, com escadas com risco de desmoronar, com aulas do 1.º Ciclo em salas 

do pré-escolar, com aulas em casas particulares, com aulas em salas da catequese, sem 

equipamentos, muito pouco equipamento ou degradado, instalações sanitárias deficientes e 

onde os puxadores eram cavilhas, soalhos absolutamente impróprios para uma sala de aula. ---  

 ----------- Mais disse que hoje, os problemas existem, as dificuldades existem e tem de ser dada 

resposta a essas necessidades, mas as questões hoje colocam-se noutro patamar, porque é 

que o ar condicionado é desligado às 15.30 e não mais tarde, porque faltam painéis de cortiça 
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nas salas em determinados Polos e há em outros, porque é que um equipamento ou outro 

existe num sítio e não existe no outro, são estas as questões que são levantadas sobre as 

Escolas do Concelho de Oliveira do Bairro, já não se colocam aquelas questões que elencou 

anteriormente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mesmo compreendendo que existem garantias sobre os equipamentos escolares e 

que a Câmara Municipal não pode intervir durante o prazo abrangido pela garantia, o que é um 

facto é que a questão da chuva que entra nos novos Polos Escolares é inaceitável, pois o 

Município investiu muito dinheiro nos equipamentos escolares, pelo que, considera importante 

que, em função do investimento, as crianças tenham aquilo a que têm direito, aquilo que o 

Executivo Municipal pediu e que foi aprovado, pelo que, deverá ser acautelado, de futuro, 

situações semelhantes às que ocorreram. -----------------------------------------------------------------------  

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

questão da Revisão do PDM, questionou se já foi remetido o dossier à Comissão Nacional da 

Reserva Agrícola para obtenção do competente parecer sobre a redefinição da REN do 

Município de Oliveira do Bairro e que teria de dar entrada na CCDR-C até ao final do mês de 

janeiro. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à Nova Alameda da Cidade, após o Presidente da Câmara ter afirmado 

que o prazo da conclusão das obras apontava para fevereiro de 2013, relembrou os presentes, 

ter chamado à atenção que haveria empreitadas que tinham a sua duração até junho de 2013, 

tendo questionado se não seria esse o prazo de conclusão daquela obra, tendo o Presidente da 

Câmara reiterado que a obra da Alameda da Cidade estaria concluída em fevereiro de 2013. ---  

 ----------- Tendo em atenção esse mesmo facto, questionou se as obras estariam concluídas no 

seu todo até ao final do mês de fevereiro, ou seja, com a receção da obra por parte da Câmara 

Municipal, prevendo que talvez não seja possível, que talvez seja mais para o mês de junho, 

como equacionou anteriormente. -----------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Reportando-se à anunciada criação de uma Incubadora de Empresas no Município, 

integrada num Projeto da CIRA e da Universidade de Aveiro, relembrou que esta era uma 

pretensão antiga do CDS-PP, vincada em cada discussão do Plano de Atividades e Orçamento 

Municipal, de se promover o empreendedorismo e o apoio aos jovens na criação dos seus 

projetos. Tendo em atenção a preparação do novo QREN 2014/2020, questionou se a 

Autarquia tem estado atenta em preparar os novos eixos estratégicos no que ao Município de 

Oliveira do Bairro diz respeito, de forma a apresentar os mesmos aquando da abertura das 

respetivas candidaturas. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu ter verificado a última edição online do Boletim Municipal, tendo estranhado o 

facto de constar um artigo que faz referência a um dos grandes grupos económicos do 

Concelho, a Recer, não tendo percebido porque razão tal foi inserido naquela publicação 

municipal, para além da referência às comemorações do 36.º aniversário daquela empresa, 

mas que somente ocorrerá em setembro, tanto mais que o próprio texto não é da Câmara 

Municipal, mas antes da própria empresa.  ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Pelo que verificou posteriormente na edição em papel e também na edição digital, é 

mencionada a razão de ser desta inserção no Boletim Municipal e que se prende com a 

classificação da empresa no ranking das 1000 maiores empresas do Distrito de Aveiro, sendo 

mencionado que as restantes empresas do Concelho que integram esse mesmo ranking serão 

objeto de um artigo em próximas edições, dando os parabéns à Câmara Municipal por esta ter 

corrigido o lapso, por forma a não haver entendimentos menos próprios ao facto de a Autarquia 

poder estar a publicitar a empresa Recer. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ainda em relação à questão do Parecer, procurou saber se a Autarquia tinha um prazo 

para responder à Direção Regional de Economia e qual esse mesmo prazo. -------------------------  

 ----------- Acrescentou que a justificação preconizada pelo líder da Bancada do PPD/PSD, foi 

justificado tendo em conta algo que não possui nas suas mãos, ao que parece ele terá toda 
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essa informação, pelo que, tirará as suas próprias ilações relativamente à forma como a 

Câmara Municipal atuou, somente quando possuir toda a informação relativamente a todo este 

processo e que foi solicitada em tempo ao Presidente da Mesa da Assembleia Municipal. --------  

 ----------- Recordou que quando é solicitado um Parecer, o mesmo pode ser positivo ou 

negativo, em conformidade com o que está previsto na legislação, ou de acordo com os 

interesses da população, agora, desconhece o que foi solicitado e qual é o tipo de 

licenciamento e em que condições, esperando vir a ter essa mesma informação dentro de 

alguns dias, dado o Presidente da Câmara ter acabado de ser informado do Despacho dado 

pelo Presidente da Mesa da Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo o líder da Bancada do PPD/PSD afirmado que a solução anterior demoraria 10 

anos, constatou que o mesmo sabe mais do que ele próprio, questionando por isso, quanto 

tempo é que demorará esta mesma solução a ser implementada, dado que, a extração daquele 

tipo de materiais se encontra praticamente parada. Qual será a produção de detritos resultante 

desta produção, para encher aquilo? 10 anos? Não sabe dado não possuir qualquer tipo de 

informação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que se refere à circulação de veículos pesados, a desculpa é que os veículos já 

circulam na Freguesia e que, posteriormente também irão desviar para aquela zona, contudo, é 

previsível que outros veículos de fora do Concelho também irão começar a vir para as nossas 

estradas, o que irá trazer uma enorme circulação de veículos pesados naquela zona com os 

consequentes transtornos para a população. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- FERNANDO OLIVEIRA HENRIQUES – em relação ao arranjo urbanístico da 

“Envolvente da Igreja de N.ª Sr.ª das Candeias” e sendo mencionado na informação que o 

processo foi encerrado por falta de elementos por parte da Comissão da Igreja, revelou ter 

ficado surpreendido dado ter sido já abordado por moradores pelo facto de nunca mais se 

avançar com o arranjo naquela zona, dado que, inclusivamente já existe um Estudo par ao 
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local, pelo que, questionou qual a razão o processo foi arquivado. ---------------------------------------  

 ----------- No que respeita à beneficiação da Rua Sr. Aflitos, confirmou o início dos trabalhos, 

contudo, apenas se irá verificar uma intervenção no piso da faixa de rodagem, quando o 

passeio deveria ser igualmente objeto de intervenção, dado ter-se verificado um abatimento de 

terras.---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Pelo que analisou dos quadros respeitantes ao número de utilizadores do Parque 

Desportivo, verificou que terá havido um lapso, uma vez que, quando comparados ambos os 

quadros, verifica-se que o número de utentes da Piscina Municipal, 1773, mencionado no mapa 

de distribuição por local de residência, é o mesmo número do mencionado no quadro de 

atividades do Parque Desportivo, que inclui a Escola Municipal de Ténis. ------------------------------  

 ----------- CARLOS VIEGAS MARTINS DOS SANTOS – no que respeita à recolha de pilhas 

efetuada, cerca de 200 kg, referiu-se aos benefícios para a saúde, decorrente da retirada desse 

material dos lixos domésticos, pelo que, considerou que se deve apostar cada vez nessa 

mesma vertente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita à recolha de capsulas de café, reiterou que se deve insistir nesta 

prática, mesmo que, conjugado com ações que outras empresas vão fazendo, para que 

aqueles detritos sejam retirados do circuito normal. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Estando praticamente os trabalhos concluídos em frente à casa do Povo do Troviscal, 

deu os parabéns ao Executivo Municipal, uma vez que considera que a obra ficou muito bem. --  

 ----------- Revelou ter ficado satisfeito por ter verificado a consignação da obra de construção do 

Polos Escolar da Mamarrosa, aproveitando para dar os parabéns à Dr.ª Laura, por ter retratado 

numa entrevista concedida ao Diário de Aveiro, as preocupações que o Executivo Municipal 

tem não só na área da Educação, mas igualmente em outras áreas, o que contraria aqueles 

que afirmam que o Executivo está apenas preocupado com a área da Educação em desfavor 

de outras. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Em relação à questão do Turismo, considerou que esta área se encontra bastante 

deficitária no Concelho, esperando que a Alameda rapidamente entre em funcionamento e 

assim, canalizar as pessoas para o centro de Oliveira do Bairro.------------------------------------------  

 ----------- Questionou se efetivamente não há mais nenhuma novidade acerca da construção do 

novo Centro de Saúde de Oliveira do Bairro. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- PEDRO MIGUEL PEREIRA DE CARVALHO – verificou com agrado que as pessoas 

estão a frequentar cada vez mais as instalações desportivas municipais e consequentemente a 

praticar desporto e preocupadas com a sua saúde, sendo esta uma vertente que a Câmara 

Municipal não deve descurar. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Salientou ainda, a criação do Centro Municipal de Marcha e Corrida, atividade esta 

que inúmeras pessoas estão a aderir e cada vez mais se vê pessoas pelas ruas, sugerindo que 

aquele Centro Municipal e outros programas desportivos municipais fossem descentralizados, 

de forma que quem queira participar não tenha de se deslocar para Oliveira do Bairro, tanto 

mais que existem zonas desportivas de qualidade que poderiam ser aproveitadas para essas 

atividades. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em seguida foi dado o uso da palavra ao senhor Presidente da Câmara, a fim de que 

este respondesse às questões formuladas pelos Membros da Assembleia Municipal. --------------  

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

em relação à questão dos Adicionais aos Contratos de Empreitada, referiu que as empreitadas 

mencionadas tiveram o seu início ao abrigo da anterior legislação que não contemplava a 

referência de que se os empreiteiros não colocassem dúvidas relativamente a eventuais erros 

ou omissões de Caderno de Encargos, a responsabilidade em cometida ao dono da obra, neste 

caso a Câmara Municipal, o que, hoje em dia já não sucede com a alteração legislativa. ----------  

 ----------- A este respeito, referiu que a menção “Trabalhos a Mais” poderá induzir em erro, 

contudo, é o enquadramento que é dado e contempla diversas situações como erros de 
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medição e outras, existindo um cuidado muito grande antes de as mesmas serem propostas 

pelos Técnicos ao Executivo Municipal. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação ao acionamento das Garantias Bancárias da empreitada na Mamarrosa, 

informou que tal se deveu ao facto de a empresa que realizou o trabalho ter ficado insolvente 

antes de ter solucionado alguns trabalhos que ficaram menos bem, sendo que as Garantias 

Bancárias existem para isso mesmo. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que o antigo Depósito da Água de Oliveira do Bairro irá ser reabilitado e irá 

servir para regar espaços na zona da Alameda e da Avenida estando a equacionar-se a 

possibilidade de permitir que o mesmo seja visitável. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação à recolha de menos óleos alimentares, salientou que não foram retirados 

pontos de recolha, o que significa que a população poderá estar a utilizar menos óleo ou 

poderá decorrer de outras situações. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita à recolha seletiva, informou que os valores das faturas de recolha têm 

sido idênticos aos do ano anterior, não havendo oscilações significativas, pelo que, se verifica 

que as pessoas continuam a preocupar-se com as questões relacionadas com a separação dos 

lixos e com o ambiente. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a questão da Rua da Lavoura, relembrou estar a ser cumprido o que foi dito aos 

Munícipes na última Sessão da Assembleia Municipal, em que alguns residentes naquela rua 

estiveram presentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que a primeira intervenção se deveu a instalação de águas pluviais com 

intervenção na vala foreira, seguidamente e quando o tempo o permitir, proceder à colocação 

do respetivo asfalto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu a empreitada que abrange a requalificação da Zona Industrial de Oiã Poente 

tem a vigência de um ano e pelo que tem conhecimento, daqui a um mês é provável que os 

arruamentos já se encontrem todos alcatroados. --------------------------------------------------------------  
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 ----------- No que respeita às pontas da Alameda, referiu que, presentemente, dos 3 quilómetros, 

se está a intervir de uma forma profunda e já há alguns meses, em sensivelmente 300 metros. -  

 ----------- Relembrou que a empreitada da Nova Alameda da Cidade foi adjudicada em finais de 

novembro de 2010, com prazo de conclusão de dois anos, tendo sido prorrogada por duas 

vezes, pelo que, presentemente o novo prazo termina em finais de março, não estando 

preocupado com a sua inauguração, uma vez que o que interessa é que a mesma seja aberta 

ao trânsito, o que ocorrerá antes do mês de junho, ressalvando contudo as obras que se 

prendem com alguns acessos e que não fazem parte daquela empreitada. ----------------------------  

 ----------- Em relação ao Largo da Igreja da N.ª Sr.ª das Candeias, referiu que os processos não 

podem estar indefinidamente abertos e neste últimos sete anos não tem havido qualquer 

“feedback” das pessoas que estão ligadas à Comissão daquela igreja. ---------------------------------  

 ----------- A empreitada da Rua Sr. dos Aflitos prevê somente a colocação de asfalto, dado estar 

incluída numa empreitada que é somente asfaltagem de arruamentos do Concelho, no que 

respeita ao passeio, esta questão merecerá a melhor atenção por parte da Câmara Municipal. -  

 ----------- No que respeita aos utilizadores do Complexo Desportivo Municipal, deixou no ar os 

motivos que levam a que cerca de 800 pessoas de fora do concelho procurem as atividades 

daquelas infraestruturas. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou já se encontrar vedado o terreno e a ser instalado o estaleiro que irá dar 

apoio na construção do Polo Escolar da Mamarrosa. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação ao Centro de Saúde de Oliveira do Bairro, deu a conhecer ter sido 

comunicado pelo Administrador Regional de Saúde do Centro, numa reunião havida na CCDR, 

que finalmente iria haver o Centro de Saúde em Oliveira do Bairro e, posteriormente, por 

telefone, foi referido que se a Autarquia assumisse as responsabilidades no que aos arranjos 

exteriores diz respeito a obra avançaria com as despesas a serem assumidas por inteiro por 

parte do Governo, tendo a sua resposta sido imediata, pelo que se aguarda uma decisão oficial 
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relativamente a esta matéria. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que o grau de exigência é grande por parte da Câmara Municipal em relação a 

todos os construtores e em relação a todas as empreitadas, já havendo a experiência de como 

é que as obras são bem feitas, nomeadamente no que respeita aos Polos Escolares, podendo 

desta forma, exigir aqueles que fizeram menos bem, conforme relatório já dado a conhecer aos 

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

 ----------- Informou que o Polo Escolar de Bustos irá entrar em funcionamento na próxima 

segunda-feira, convidando os Membros da Assembleia Municipal que pudessem, a estar 

presentes nessa mesma abertura. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que se deve fazer uma comparação entre o nível de exigência relativamente 

aos Polos Escolares e às condições que os alunos têm para estudar e os professores para 

lecionarem, com aquilo que havia há relativamente poucos anos no Concelho, sendo as 

diferenças significativas. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação ao novo QREN, informou que a Câmara está a ter toda a atenção 

possível, quer ao nível da CIRA, quer ao nível do próprio Município, pelo que não devem restar 

dúvidas de que o Município esteve atenta no decorrer do atual QREN, dando a conhecer que 

no conjunto dos Município da Região, Oliveira do Bairro tem aprovado 1.068,07 € (mil e 

sessenta e oito euros e sete cêntimos) per capita, enquanto que o Concelho seguinte, tem um 

valor per capita de 508,82 € (quinhentos e oito euros e oitenta e dois cêntimos) e o Concelho 

com menos tem 168,58 € (cento e sessenta oito euros e cinquenta e oito cêntimos), pelo que, 

não pode deixar dúvidas a ninguém o que foi feito em relação a esta matéria. ------------------------  

 ----------- Seguidamente foi solicitado o uso da palavra por parte dos Membros Armando 

Humberto Pinto e Pedro Carvalho a fim de prestarem esclarecimentos. --------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – relativamente ao facto de a 

grande maioria dos utilizadores do Complexo Desportivo ser de uma determinada zona 
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geográfica do Concelho, considerou que um dos maiores erros foi a construção daquele 

Complexo Desportivo naquele local e na altura em que se iniciaram as obras o PS alertou para 

o facto de que aquela infraestrutura se deveria localizar no centro do Concelho, porque poderia 

vir a ser um elemento agregador. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Apesar de considerar um erro histórico, não acredita que se possa remediar, nem tão 

pouco duplicar aquele tipo de infraestrutura pelo Concelho, pelo que, se deve encontrar uma 

solução para que mais pessoas de outros locais do Concelho possam utilizar os equipamentos 

desportivos municipais. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerou que o facto de haver cerca de 800 pessoas de outros Concelhos a 

frequentar o complexo desportivo não é relevante, o que considera relevante, é que seja 

praticamente o mesmo número de praticantes que são do Concelho de Oliveira do Bairro. -------  

 ----------- Relativamente à questão dos Polos Escolares e tendo o PS sido por diversas vezes 

criticado por mencionar que os Polos Escolares estavam sobredimensionados, hoje, o líder da 

Bancada do PPD/PSD deu um pouco de razão, quando mencionou que havia algumas salas 

que foram destinadas à ADREP e para a Escola de Artes. --------------------------------------------------  

 ----------- PEDRO MIGUEL PEREIRA DE CARVALHO – recordou que o PPD/PSD desde que 

lidera os destinos do Município tem optado por realizar diversas obras de manutenção e 

conservação do Complexo Desportivo, não tendo levado a efeito nenhuma obra nova no local, 

pelo contrário, optou por descentralizar os espaços desportivos, nomeadamente em Bustos e 

na Palhaça. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que o PSD não disse que os Polos Escolares estavam 

sobredimensionados, a opção passa é por abrir as Escolas à comunidade e se há Associações 

que necessitam de espaços após o fim do período letivo, devem poder utilizar esses mesmos 

espaços.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em seguida foi dado o uso da palavra ao senhor Presidente da Câmara. ------------------  
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 ----------- Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 

confirmou não existir qualquer sala de aula cedida às Associações, mas antes, o 

aproveitamento correto e mais adequado para responder às necessidades de outras entidades.  

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

Apreciação e votação da Proposta de Regulamento dos Horários de Funcionamento dos 

Estabelecimentos do Município de Oliveira do Bairro, sendo dado o uso da palavra ao 

Presidente da Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

referiu tratar de um Projeto de Regulamento para a área dos Estabelecimentos Comerciais do 

Concelho, tendo passado as diversas fases e após a subscrição pela Câmara Municipal, vem à 

Assembleia Municipal com vista à sua aprovação. ------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi dado o uso da palavra aos Membros presentes que desejassem 

intervir. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ACÁCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA - relembrou que o objeto do presente Regulamento 

fora já presente em Assembleia Municipal de 25/02/2011 e dado que a Associação Comercial 

foi ouvida neste processo, tendo inclusivamente sido acolhidas sugestões daquela entidade, 

pelo que o Partido Socialista não coloca nenhum obstáculo a que o presente Regulamento seja 

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

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – referiu nada ter a 

apontar à generalidade do articulado do presente Regulamento, à exceção do que prevê o 

número 2 do artigo 18.º, ou seja que “As dúvidas e omissões suscitadas pela aplicação deste 

Regulamento são decididas e integradas por despacho do Presidente da Câmara Municipal.” ---  

 ----------- Se em relação à decisão não tem nada a opor, já contra a integração manifesta a sua 

oposição, dado entender tratar-se de um excesso de competências, porque se houver uma 

omissão ou dúvidas, despacha, decide e a forma como o faz passa a integrar o Regulamento. -  



 

Sessão da Assembleia Municipal de 15.02’13   38|50 

 ----------- Mais disse que, se o Regulamento que é aprovado em Reunião de Câmara, 

posteriormente é aprovado pela Assembleia Municipal, como é que um despacho do órgão 

executivo e a sua interpretação passa a integrar esse mesmo Regulamento, sem ratificação da 

Câmara Municipal e sem ratificação da Assembleia Municipal, pelo que, na sua opinião, é um 

excesso de competências por parte do Presidente da Câmara e por isso mesmo não votará 

favoravelmente o documento. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA - entregou a sua intervenção por 

escrito, pelo que seguidamente se transcreve na íntegra: ---------------------------------------------------  

 ----------- “… Este novo regulamento dos horários de funcionamento dos estabelecimentos do 

município vai ao encontro de dois objetivos fundamentais: --------------------------------------------------  

 ----------- Um primeiro, de enquadramento com as novas disposições legais e um segundo em 

que se promoveram alguns ajustamentos estratégicos que visam atenuar os efeitos da 

conjuntura atual claramente negativa, tentando promover enquadramentos que permitam 

aumentar as possibilidades de rentabilidade dos nossos estabelecimentos comerciais, como 

será disso exemplo o alargamento dos horários de funcionamento, fator que, além do aumento 

do período útil de possível obtenção de receita, promove a fixação da população jovem dentro 

do nosso Município. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Outro aspeto a sublinhar será o que a formalidades diz respeito. -----------------------------  

 ----------- Este regulamento promove a agilização dos procedimentos processuais inerentes a 

esta tipologia de negócios além de reduzir os seus custos associados, como é disso exemplo a 

eliminação da renovação anual dos horários de funcionamento que sem dúvida vem reduzir os 

custos de contexto da nossa economia local. Outro fator que promove a atividade e a 

competitividade do nosso Município. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a questão do Artigo 18.º e do seu ponto dois. ----------------------------------------------  

 ----------- Dizer apenas que esta é uma prática corrente que apenas pretende agilizar 
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procedimentos, procedimentos esses, de ordem administrativo e sem relevo significativo. --------  

 ----------- Lembro os senhores Deputados que o anterior regulamento já continha uma norma 

semelhante em que essa responsabilidade estava entregue à Camara Municipal, tendo mesmo 

um deles, o regulamento de publicidade, aprovado nesta assembleia em Novembro de 1998 

referir especificamente e passo a citar “Os casos omissos serão resolvidos mediante despacho 

fundamentado do Presidente de Camara”. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim sendo, estamos perante a manutenção de algo que já existia e que nuca 

suscitou polémica. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- E não suscitou porque não tinha porque suscitar. -------------------------------------------------  

 ----------- Não vejo necessidade, em situações pontuais e das quais não resultem 

constrangimentos e ou adulterações do previsto no regimento, se tenha que aguardar ou 

marcar uma Assembleia Municipal para resolver o assunto.  -----------------------------------------------  

 ----------- Tanto mais que em situações mais profundas esses casos não previstos, sobem à 

Assembleia Municipal tal como aconteceu na última Assembleia sobre uma questão da Nova 

Alameda da Cidade …” ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi solicitado novamente o uso da palavra pelo Membro André 

Chambel. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – referiu que aquilo que 

o líder da Bancada do PPD/PSD abordou é aquilo que está e bem, no Regulamento que ira ser 

votado a seguir, em que diz que “As dúvidas e as omissões suscitadas pela aplicação ou 

interpretação deste Regulamento são resolvidas por despacho do Presidente da Câmara 

Municipal.” Ou seja, são resolvidas e se entender que deve haver alteração no Regulamento, 

vai à Câmara e vem à Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Regulamento que está em discussão refere que não são apenas resolvidas essas 
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dúvidas e omissões, mas também integradas no Regulamento, é o que está escrito. O espírito 

pode ser outro mas é o que está escrito. Está-se a dizer que o Presidente da Câmara pode 

passar a integrar num documento da responsabilidade da Assembleia Municipal aquilo que bem 

entender, após a devida fundamentação. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 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 – 

relembrou que o presente Regulamento passou pelas diferentes fases, esteve em discussão 

pública, foi à Reunião de Câmara e vem à Assembleia para decidir. Se a Assembleia Municipal 

entender que há um excesso de poder por parte do Presidente da Câmara, não aprovará o 

documento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – referiu não se tratar de 

excesso de poder do Presidente da Câmara, considerando que, efetivamente o ponto número 2 

do artigo 18.º não deixa de levantar algumas dúvidas, porque se de facto, o Regulamento para 

ser aprovado tem de vir à Assembleia Municipal, quando se diz que as omissões suscitadas 

pelo Regulamento são decididas e integradas por despacho do Presidente da Câmara, 

pressupõe que pode haver alterações ao Regulamento que não virão à Assembleia Municipal, 

pelo que tem igualmente algumas dúvidas relativamente a este ponto. ---------------------------------  

 ----------- Não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi o presente assunto 

colocado à votação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Efetuada a votação, verificou-se que o assunto: Apreciação e votação da Proposta 

de Regulamento dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos do Município de 

Oliveira do Bairro, foi Aprovado por Maioria, com 5 Abstenções e 22 Votos a Favor. -----------  

 ----------- De imediato, deu-se início ao ponto da Ordem de Trabalhos 5.3. – Apreciação e 
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votação da Proposta de Regulamento de Publicidade do Município de Oliveira do Bairro, 

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

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

referiu que o assunto se encontra bem explicitado na documentação que foi remetida aos 

Membros da Assembleia Municipal, pelo que se reserva para prestar qualquer esclarecimento 

que seja necessário. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi dado o uso da palavra aos Membros da Assembleia Municipal que 

desejassem intervir. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- FERNANDO OLIVEIRA HENRIQUES – referiu ser um Regulamento bastante 

importante, já que o anterior se encontrava bastante desatualizado. -------------------------------------  

 ----------- Questionou se, na eventualidade de existirem publicidades e anúncios que não 

cumpram as regras estabelecidas no Regulamento, qual o procedimento que será seguido 

nessas situações. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- RENATO ALEXANDRE BRAZ DE ALMEIDA - entregou a sua intervenção por escrito, 

pelo que seguidamente se transcreve na íntegra: -------------------------------------------------------------  

 ----------- “… O processo de elaboração deste novo projeto de regulamento de publicidade 

também teve como base as alterações legais nomeadamente o Licenciamento Zero e a criação 

da plataforma do Balcão do Empreendedor como o anterior regulamento já aprovado. A 

Câmara Municipal aproveitou também para introduzir algumas alterações de caráter estratégico 

para o nosso Concelho, como o aumento de forma significativa das isenções de licenciamentos 

ou de outros atos de controlo prévio e estabeleceu ainda que um grande número de atos ficam 

sujeitos apenas à mera comunicação prévia e nesse sentido contribuir também de forma 

significativa à redução dos custos de contexto e imprimindo também maior celeridade a estes 

processos tornando nesta área o concelho mais apetecível e competitivo. -----------------------------  

 ----------- Durante o período de discussão pública, não foram apresentadas 
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sugestões/observações estando a Assembleia Municipal em condições de aprovar este projeto 

de Regulamento e seguidamente devolver o mesmo à Câmara Municipal para esta promover a 

sua publicação nos termos legais. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Os jovens empresários e os jovens empreendedores do nosso concelho congratulam-

se com a estratégia de simplificação e redução de custos previsto nestes projetos de 

regulamento de publicidade e de horários de funcionamento, e conjuntamente com a criação da 

incubadora de empresas posiciona o município de Oliveira do Bairro na linha da frente dos 

municípios atrativos para a criação e sustentabilidade de iniciativas empresariais numa 

conjuntura bastante difícil, nomeadamente para os nossos jovens, no que diz respeito ao 

desemprego! …” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ACÁCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA – questionou se existe ou se irá ser efetuado um 

levantamento relativamente à publicidade de natureza comercial, industrial, artesanal ou liberal 

existente no Concelho e como é que irá ser efetuada a fiscalização dessa mesma publicidade já 

existente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Recordou que a Bancada do PS, já por diversas vezes alertou para o facto de o painel 

eletrónico colocado junto aos Paços do Concelho representar um perigo para o trânsito, sendo 

que, o artigo 11.º do presente Regulamento refere que não podem ser emitidas licenças que, 

nomeadamente afetem a “segurança das pessoas e ou bens, nomeadamente na circulação 

rodoviária” e aquele painel eletrónico encontra-se junto a uma passadeira, pelo que, considerou 

que a Autarquia deveria dar o exemplo. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questionou se já existem projetos de zonas onde a publicidade seja vedada ou 

condicionada, como estabelece o número 6 do artigo 11.º. -------------------------------------------------  

 ----------- Dando uma volta pelo Concelho, verifica que existem diversos suportes publicitários 

abandonados ou que se encontram vazios, nada abonatório para quem visita o Concelho, 

considerando urgente que os seus proprietários sejam alertados da entrada em vigor deste 
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novo Regulamento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questionou se o disposto no artigo 26.º é já uma realidade ou se virá a ser a partir da 

aprovação do presente Regulamento. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ROSALINA ROSA GRANGEIA FILIPE – tendo em atenção que se encontra previsto 

que não será concedida licença para publicidade com panfletos que sejam lançados por meios 

terrestres ou aéreos, questionou como é que a Câmara Municipal irá atuar quando tal suceder, 

nomeadamente em períodos de Campanha Eleitoral, onde estas situações são recorrentes. ----  

 ----------- Verificou que constava a proibição de afixação ou inscrição de mensagens 

publicitárias, nomeadamente em árvores. Tendo em atenção que, presentemente, são diversas 

as publicidades colocadas em árvores, questionou se os próprios pendões se encontram 

abrangidos por esta proibição. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em face de todas as normas, alturas, distâncias questionou se, quando são recebidos 

os processos para licenciamento o munícipe será chamado à atenção para esse tipo de 

condicionantes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerou que deveria haver uma fiscalização eficaz, de modo a conseguir-se fazer 

cumprir o presente Regulamento, nomeadamente no que ao licenciamento diz respeito e a 

remoção daqueles suportes que não se encontram licenciados. ------------------------------------------  

 ----------- 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 – 

referiu que o Regulamento prevê a aplicação de contraordenações para quem incumprir com o 

mesmo.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou já existir um levantamento da publicidade existente, que vai sendo atualizado 

à medida que vão surgindo novas instalações, sendo certo que os serviços de fiscalização irão 
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atuar quando assim tiver de ser. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente aos projetos destinados a zonas onde a publicidade seja vedada ou 

condicionada, referiu que presentemente ainda não existem, contudo, com a aprovação do 

presente Regulamento, a Autarquia poderá vir a criar essas mesmas zonas. -------------------------  

 ----------- Informou que a Lei a que reporta o artigo 26.º já existe desde 1990. ------------------------  

 ----------- No que respeita ao Painel eletrónico junto aos Paços do Concelho, referiu ser o 

entendimento do Membro da Assembleia Municipal, que levou um pouco ao extremo, ao limite, 

do poder que tem um Membro da Assembleia Municipal, da competência de fiscalização do 

órgão executivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que, uma vez aprovado o Regulamento deverá fazer-se cumprir o mesmo, 

nomeadamente no que respeita aos panfletos lançados a partir de viaturas, o mesmo se 

passando em relação à colocação de publicidade em árvores e só assim não será se a 

Assembleia Municipal não aprovar o Regulamento. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi solicitado o uso da palavra por parte do Membro Acácio Oliveira e 

posteriormente ao Presidente da Câmara para resposta. ----------------------------------------------------  

 ----------- ACÁCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA – referiu que a questão que tinha colocado 

anteriormente, era se, presentemente, estavam a ser efetuadas as comunicações ao Instituto 

do Consumidor, nos ermos da legislação em vigor. -----------------------------------------------------------  

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

reiterou que o é desde 1990, quando aplicável. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente e não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi o 

presente assunto colocado à votação. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Efetuada a votação, verificou-se que o assunto: Apreciação e votação da Proposta 

de Regulamento de Publicidade do Município de Oliveira do Bairro, foi Aprovado por 
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Unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Neste momento é solicitado o uso da palavra por parte do Presidente da Câmara 

Municipal a fim de prestar um esclarecimento.------------------------------------------------------------------  

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

informou constar uma gralha na página 2 do presente Regulamento, no penúltimo parágrafo do 

preâmbulo, é referida a publicação em Diário da República em julho de 2013, quando na 

realidade foi em julho de 2012. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De imediato, deu-se início ao ponto da Ordem de Trabalhos 5.4. – Apreciação e 

votação da Proposta do Presidente da Câmara para contratação de postos de trabalho 

previstos no Mapa de Pessoal – Assistentes Operacionais, sendo dado o uso da palavra ao 

Presidente da Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

recordou que esta é uma matéria que, de acordo com a nova legislação, passou a ser da 

competência da Assembleia Municipal, pelo que, depois de ter estado em Reunião de Câmara 

e de ter sido decidido subscrever por unanimidade, vem agora aqui para a competente 

aprovação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação ao que foi aprovado aquando do Orçamento para 2013 e Quadro de 

Pessoal, em número de quinze elementos a poder-se contratar, vem agora essa mesma 

situação mas, para permitir ao Executivo dar seguimento à respetiva contratação. ------------------  

 ----------- Mais disse que se pretende contratar elementos por tempo indeterminado em número 

de 4 e de 7 elementos a termo certo e os restantes, sem decisão neste momento, porque está 

no âmbito do Quadro de Pessoal, e poder-se-á, posteriormente decidir consoante venha a ser 

necessário. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que os elementos a contratar por tempo indeterminado irão colmatar as 

deficiências decorrentes da saída de pessoas por aposentação e que se encontravam 
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igualmente por tempo indeterminado. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi dado o uso da palavra aos Membros da Assembleia Municipal que 

desejassem intervir. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- “… 1.º - A bancada do Partido Socialista, depois de analisar de forma detalhada a 

informação/proposta nº. 4 /2013, verificou que o Mapa de pessoal da Autarquia, em vigor para o 

ano de 2013, tem previstos e não ocupados 20 postos de trabalho da categoria de Assistente 

Operacional, a unidade orgânica para o conhecimento e coesão social, solicita ao executivo em 

Janeiro do corrente ano a contratação de 7 (sete) assistentes operacionais a termo resolutivo, 

por um período de um ano e a contratação de 4 (quatro) assistentes operacionais por tempo 

indeterminado o que perfaz a contratação de 11 (onze) assistentes operacionais, o Senhor 

presidente da Câmara vem propor a esta Assembleia a votação do recrutamento de 15 (quinze) 

Assistentes Operacionais a colocar nos quatro Agrupamentos de Escolas do Concelho. ----------  

 ----------- 2.º - Solicitamos ao Sr. Presidente que nos informe com mais algum pormenor sobre 

esta diferença para mais 4 (quatro) Assistentes Operacionais. --------------------------------------------  

 ----------- 3.º - Deixamos aqui uma recomendação ao executivo: Que neste recrutamento se 

verifiquem com transparência e isenção os seguintes requisitos cumulativos: -------------------------  

 ----------- Seja imprescindível o recrutamento, tendo em vista assegurar o cumprimento das 

obrigações de prestação de serviço público legalmente estabelecido e ponderada a carência 

dos recursos humanos no sector de atividade a que estes Assistentes Operacionais, vão ser 

adstritos; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seja impossível a ocupação dos postos de trabalho em causa nos termos da Lei 

Vigente, ou por recurso a pessoal colocado em situação de mobilidade especial ou outros 

instrumentos de mobilidade; -----------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Seja demonstrado que os encargos com os recrutamentos em causa estão previstos 

nos orçamentos dos serviços a que respeitam; -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Sejam cumpridos, os deveres de informação previstos na Lei 2/2007 de 15 de Janeiro, 

alterada pelas Leis n.ºs 22-A/2010, de 31 de Dezembro, 64-B/2011 de 30 de Dezembro e 

22/2012, de 30 de Maio, e na Lei 57/2011 de 28 de Novembro; -------------------------------------------  

 ----------- Demonstração do cumprimento das medidas de redução mínima, estabelecidas tendo 

em vista o cumprimento do PAEF, considerando o número de trabalhadores em causa no termo 

do ano anterior. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A bancada do Partido Socialista ficará atenta e direi mesmo, muito vigilante sobre a 

observância do cumprimento dos requisitos anteriormente mencionados …” --------------------------  

 ----------- Em seguida foi dado o uso da palavra ao senhor Presidente da Câmara, a fim de que 

este respondesse às questões formuladas por este Membro da Assembleia Municipal. ------------  

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

esclareceu que previamente à atenção da Assembleia Municipal, seguramente que estarão os 

Técnicos e o Executivo, pelo que, a presente informação cumpre aquilo que são os requisitos 

legais, o que já sucedia aquando da aprovação do Orçamento para 2013 e Quadro de Pessoal, 

encontrando-se abaixo dos limites fixados pelo Ministério da Educação de contratação de 

elementos para apoio na área educativa e encontra-se excecionada em relação a alguns limites 

que foram mencionados, uma vez que se trata de uma resposta na área da Educação. -----------  

 ----------- Seguidamente e não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi o 

presente assunto colocado à votação. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Efetuada a votação, verificou-se que o assunto: Apreciação e votação da Proposta 

do Presidente da Câmara para contratação de postos de trabalho previstos no Mapa de 

Pessoal – Assistentes Operacionais, foi Aprovado por Unanimidade. -------------------------------  
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 ----------- De imediato, deu-se início ao ponto da Ordem de Trabalhos Indigitação de 

representantes para a CPCJ, nos termos da alínea l) do art.º 17.º da Lei n.º 147/99, de 1 de 

setembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – informou ter chegado à Mesa, uma Proposta subscrita pelos líderes das Bancadas 

do PSD, do PS e do CDS, que menciona o seguinte: ---------------------------------------------------------  

 ----------- “… Serve a presente para informar que nos termos da alínea l) do art.º 17.º da Lei n.º 

147/99, de 1 de setembro, as bancadas dos Partidos representados na Assembleia Municipal 

de Oliveira do Bairro, indicam os seguintes cidadãos eleitores como representantes para a 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens: ------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Maria Júlia Ferreira Gradeço; --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Aurora Maria Bernardes Teixeira; --------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Leontina Azevedo da Silva Novo; ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- - José Jorge Sá Chaves ...” ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que se iria proceder à votação, por voto secreto, como a Lei obriga, visto de 

tratar do sufrágio de pessoas, sendo que se irá proceder à distribuição do Boletim de Voto, com 

a indicação de “Sim” e “Não” em relação a cada nome que foi anteriormente indicado na 

Proposta dos líderes de Bancada. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No decurso das presentes votações, solicitou o uso da palavra o Membro Miguel 

Oliveira.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- MIGUEL DA SILVA OLIVEIRA – esclareceu os presentes que, por motivos de ordem 

familiar, não iria participar na votação do nome Leontina Azevedo da Silva Novo. -------------------  

 ----------- Efetuada a votação por intermédio de escrutínio secreto, da Indigitação de 

representantes para a CPCJ, nos termos da alínea l) do art.º 17.º da Lei n.º 147/99, de 1 de 
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setembro, verificaram-se os seguintes resultados: -----------------------------------------------------------  

 ----------- - Maria Júlia Ferreira Gradeço – Aprovado por Unanimidade; -------------------------------  

 ----------- - Aurora Maria Bernardes Teixeira – Aprovado por Maioria, com 1 Voto Contra e 26 

Votos a Favor; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Leontina Azevedo da Silva Novo - Aprovado por Maioria, com 4 Votos Contra e 22 

Votos a Favor; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - José Jorge Sá Chaves - Aprovado por Maioria, com 3 Voto Contra e 24 Votos a 

Favor. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em face destes resultados, foram aprovados os nomes constantes da proposta 

apresentada pelos líderes das Bancadas do PPDPSD, do CDS-PP e do PS. -------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS – 

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, “5.2. - 

Apreciação e votação da Proposta de Regulamento dos Horários de Funcionamento dos 

Estabelecimentos do Município de Oliveira do Bairro; 5.3. – Apreciação e votação da Proposta 

de Regulamento de Publicidade do Município de Oliveira do Bairro; 5.4. – Apreciação e votação 

da Proposta do Presidente da Câmara para contratação de postos de trabalho previstos no 

Mapa de Pessoal – Assistentes Operacionais; 5.5. – Indigitação de representantes para a 

CPCJ, nos termos da alínea l) do art.º 17.º da Lei n.º 147/99, de 1 de setembro”. --------------------  

 ----------- Posto isto, o senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, deu por encerrada 
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a presente Sessão da Assembleia Municipal, na qual se Aprovou em Minuta, as deliberações 

sobre os seguintes assuntos constantes da Ordem de Trabalhos: 5.2. - Apreciação e votação 

da Proposta de Regulamento dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos do 

Município de Oliveira do Bairro; 5.3. – Apreciação e votação da Proposta de Regulamento de 

Publicidade do Município de Oliveira do Bairro; 5.4. – Apreciação e votação da Proposta do 

Presidente da Câmara para contratação de postos de trabalho previstos no Mapa de Pessoal – 

Assistentes Operacionais e 5.5. – Indigitação de representantes para a CPCJ, nos termos da 

alínea l) do art.º 17.º da Lei n.º 147/99, de 1 de setembro, sendo lavrada a presente Acta, que 

vai ser assinada pelo Presidente, respectivos Secretários e outros Membros da Assembleia que 

o desejem fazer. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 


