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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA EM 

TREZE DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL 

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

 

 ----------- Aos treze dias do mês de setembro, 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 apresentada pela Unidade para o 

Conhecimento e Coesão Social – Nomeação de Munícipes para Exercerem o cargo de 

Juízes Sociais; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 5.3. – Apreciação e votação da Alteração ao Regulamento de Taxas e Outras 

Receitas referentes à Edificação e Urbanização do Concelho de Oliveira do Bairro; ---------  

 ----------- 5.4. – Apreciação e votação da Alteração ao Regulamento de Taxas e Outras 

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

 ----------- 5.5. – Apreciação e votação do Regulamento sobre o Exercício e Fiscalização de 

Atividades Diversas do Município de Oliveira do Bairro; -----------------------------------------------  

 ----------- 5.6. – Apreciação e análise da informação do Auditor Externo sobre a atividade 
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do 2.º semestre de 2012. --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

secretariados por CARLOS VIEGAS MARTINS DOS SANTOS e GLADYS DEL CARMEN 

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

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

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

Municipal Laura Sofia Aires Ferreira Pires, Carlos Manuel Ferreira Ferreira, Jorge Ferreira Pato, 

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 CLARA MARIA DE JESUS OLIVEIRA PERALTA, MARIA JOÃO 

CORREIA RODRIGUES, ACÍLIO VAZ E GALA, MARISA PATO DOS SANTOS e MIRIAM 

ZULAY PEREIRA FERREIRA. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – informou que todos os Membros Clara Peralta, Maria João Rodrigues, Acílio Gala e 

Miriam Ferreira solicitaram por escrito, a justificação da falta à presente Sessão da Assembleia 

Municipal, tendo as mesmas sido consideradas justificadas e as suas substituições pelos 

elementos seguintes das respectivas Listas, que se encontravam presentes, sendo convidados 

a participar nos Trabalhos da presente Sessão da Assembleia Municipal MARIA FLOR DA 

ROCHA FERREIRA CANAS, ALBERTO JOSÉ RODRIGUES ZENHA MARTINS, RICARDO 

MANUEL DE JESUS CANIÇAIS e MARCOS ANTÓNIO PEREIRA GALA, que substituem, 
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respetivamente, os Membros antes indicados.------------------------------------------------------------------  

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

Municipal, informou ter estado presente na entrega de prémios da 1.ª Maratona de BTT da 

ADREP, uma prova de nível nacional e que contou com mais de 600 atletas e num concerto 

promovido pelo Circulo de Cultura Musical da Bairrada. -----------------------------------------------------  

 ----------- Mais informou ter recebido da parte da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, uma circular referente à instalação dos novos órgãos autárquicos, o qual solicitou 

que fosse lido pelo 1.º Secretário da Mesa. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1.º Secretário da Mesa da Assembleia Municipal CARLOS VIEGAS MARTINS DOS 

SANTOS – procedeu à leitura da Circular remetida pela Associação Nacional de Municípios 

Portugueses: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  “… Na sequência do ato eleitoral a realizar no dia 29 de Setembro de 2013, e desde 

que apurados em definitivo os resultados eleitorais, estarão reunidas as condições legais para, 

com rapidez, se proceder a instalação dos órgãos do município.------------------------------------------  

 ----------- Com efeito, e por força da conjugação das disposições legais inseridas na Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro e na Lei Orgânica n.º 1/2001, de 14 de Agosto, o presidente da 

assembleia municipal cessante procederá à convocação dos eleitos para o ato de instalação, 

convocação essa que deve ser feita (por meio de edital e carta com aviso de receção ou 

através de protocolo) nos cinco dias subsequentes ao apuramento definitivo dos resultados 

eleitorais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O ato de instalação deve ocorrer até ao vigésimo dia posterior ao apuramento 

definitivo dos resultados eleitorais. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Atendendo aos prazos legais aplicáveis, e respeitando o critério que V.Exa. adotará, 

somos a sugerir que todo o processo possa desenvolver-se com a maior eficácia e rapidez, 

para que os órgãos municipais possam ser instalados com celeridade …” -----------------------------  
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 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

SANTOS – referiu ter ainda recebido uma comunicação da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, relativa ao “XXI.º Congresso”, tendo solicitado à 2.ª Secretária da Mesa, que 

procedesse à sua leitura. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2.º Secretário da Mesa da Assembleia Municipal GLADYS DEL CARMEN FERREIRA 

DE OLIVEIRA – procedeu à leitura da Circular remetida pela Associação Nacional de 

Municípios Portugueses: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  “… Nos termos dos Estatutos da Associação Nacional de Municípios Portugueses, o 

Congresso Nacional de ANMP reúne no prazo máximo de quatro meses após a realização das 

eleições autárquicas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A acontecer na sequência das Eleições Autárquicas de 29 de Setembro, o XXI 

Congresso será eletivo e dele resulta nova constituição dos órgãos da ANMP, a saber, a Mesa 

do Congresso, o Conselho Geral, o Conselho Diretivo e o Conselho Fiscal. Serão também 

discutidas e aprovadas as Linhas Gerais de Atuação para o novo mandato, na defesa dos 

interesses do Poder Local, das Autarquias e das Populações que estas representam. -------------  

 ----------- Tratando-se, agora, de uma primeira informação, na sequência do ato eleitoral de 29 

de Setembro será enviada toda a documentação necessária para efeitos de participação no 

Congresso, designadamente a convocatória e instruções de inscrição. ---------------------------------  

 ----------- Permitimo-nos relembrar que, nos termos do n° 2 do artigo 6° dos Estatutos da ANMP, 

participam no XXI Congresso, o Presidente da Câmara Municipal, ou seu substituto, o 

Presidente da Assembleia Municipal, ou seu substituto e o Presidente de Junta de Freguesia 

eleito em Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Permitimo-nos, também, salientar a V.Ex.ª a necessidade de, na primeira reunião da 

Assembleia Municipal que se segue ao ato de instalação da mesma, se proceder à eleição de 

um Presidente de Junta de Freguesia (e seu substituto, também Presidente de Junta) que, em 



 

Sessão da Assembleia Municipal de 13.09’13   5|86 

representação de todas as Juntas de Freguesia desse Município, participará no Congresso da 

ANMP.--  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disponíveis para prestar outros esclarecimentos tidos por necessários, apresentamos 

os melhores cumprimentos …” --------------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – destacou a deslocação do Executivo Municipal, do Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal e de um conjunto de Técnicos da Câmara Municipal, a Lamballe aquando 

do XV.º Aniversário da Geminação. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A este respeito, referiu ter sido com alguma surpresa mas com bastante satisfação 

que constatou a dimensão e o alcance da geminação e que vai muito para além daquilo que se 

tem dito e escrito, tendo havido trocas de experiências ao longo de todos estes anos, com 

vindas de estudantes de Lamballe a Oliveira do Bairro e vice-versa e que é reconhecido por 

todos como sendo de máximo interesse, esperando que os presentes pudessem, um dia, 

testemunhar esta realidade. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais informou que a heráldica do Concelho de Oliveira do Bairro se encontra presente 

em Lamballe, num espaço público e onde se pode constatar o empenho que aquelas gentes e 

os seus responsáveis autárquicos colocam nesta geminação, havendo a vontade de ambas as 

partes em alargar este intercâmbio. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu ainda ter verificado o entusiasmo das pessoas de Lamballe ao assistirem à 

atuação da Companhia de Teatro VivArte e do Grupo de Cantares do Orfeão de Bustos, tendo 

sido aplaudidos num auditório com mais de 500 pessoas. --------------------------------------------------  

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

da Assembleia Municipal de 21 de junho de 2013, remetida a todos os Membros da Assembleia 

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

 ----------- Não havendo nenhum Membro da Assembleia Municipal que desejasse usar da 
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palavra, relativamente à Ata da Sessão Ordinária de 21 de junho de 2013, foi a mesma 

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

 ----------- Efetuada que foi a Votação, a Ata, datada de 21 de junho de 2013, foi Aprovada por 

Maioria, com 24 Votos a Favor e 2 Abstenções.--------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

 ----------- 2.º Secretário da Mesa da Assembleia Municipal GLADYS DEL CARMEN FERREIRA 

DE OLIVEIRA – teceu a seguinte intervenção: -----------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- Nos termos regimentais, o período de intervenção aberto ao público, será antecedido 

de prévia inscrição dos interessados, nele podendo intervir qualquer cidadão residente, natural 

ou com interesses na área geográfica do Município e com idade superior a 18 anos, podendo 

fazê-lo quer a título individual, quer em representação de organizações coletivas com sede na 

referida área geográfica, quando credenciado para o efeito. Cada interveniente não poderá 

exceder o tempo de 5 minutos no uso da palavra. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Ainda nos termos regimentais, os esclarecimentos a solicitar pelo público serão 

sempre dirigidos à Mesa da Assembleia e nunca diretamente a qualquer membro da 

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

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

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

 ----------- A nenhum cidadão é permitido, sob qualquer pretexto, intrometer-se nas discussões e 
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aplaudir ou reprovar as opiniões emitidas. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informa-se ainda que todas as últimas quintas-feiras do mês pelas 14.30, é realizada 

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

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

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

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

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

 ----------- 1.º Interveniente do Público ANTÓNIO OLIVEIRA – iniciou a sua intervenção, 

agradecendo a forma competente, afável e isenta, com que sempre foi tratado pelos 

Vereadores que agora terminam o seu mandato. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Louvou ainda as atitudes dos ex-membros da Assembleia Municipal Gilberto Rosa e 

Inês Pato, que abandonaram a Assembleia Municipal, dado terem sido ignobilmente tratados, 

pelo simples facto de serem licenciados, por aqueles que alimentaram alguns artigos de jornais 

sobre os hipotéticos erros de número, de localização, de processos de edificação das novas 

Escolas do Concelho e que originaram indemnizações astronómicas. -----------------------------------  

 ----------- Considerou igualmente, serem merecedores do seu apreço, os membros da 

Assembleia Municipal que foram dispensados pelas novas chefias políticas e que não vão ser 

nomeados administradores executivos ou não executivos de empresas públicas, nem 

consultores de ministros, considerando que os mesmos foram apenas usados por uma 

determinada classe política e agora os restitui à natureza e à liberdade. -------------------------------  

 ----------- Aos potenciais Presidentes de Câmara e Juntas de Freguesia, questionou se já tinham 

lido algo sobre os fundamentos teóricos do socialismo, da social-democracia e da doutrina 

social da igreja, dado que, tal aumentar-lhe-ia a credibilidade, ou pelo menos, conferia-lhes 

alguma.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerou que cada um dos candidatos partidários é apenas a ponta do braço 
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estendido do chefe do partido pelo qual concorre e a voz local dos seus pensamentos, por isso 

mesmo, convidou os cidadãos a ouvirem as frases mais significativas do ponto de vista político, 

que os líderes partidários têm proferido, tendo seguidamente dado alguns exemplos. --------------  

 ----------- 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.-------------------------------------------  

 ----------- LUÍS SÉRGIO DA SILVA PELICANO - entregou a sua intervenção por escrito, 

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

 ----------- “… As Deputadas e os Deputados Municipais, são eleitos diretamente pelo voto 

popular. Têm por isso o dever de manter um contacto direto com o seu eleitorado, a fim de 

poderem desempenhar o mandato que lhes foi conferido de forma informada e informando as 

pessoas que representam. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tentei proceder desta forma ao longo destes quatro anos. Hoje cá estamos em final 

de mandato e a 3 dias do início de um novo período de campanha. -------------------------------------  

 ----------- Foi curioso que nestes quatros anos passámos por muito nesta sala, nesta 

Assembleia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ao entrar para esta casa em 2009 a expressão que mais me ficou no pensamento 

durante todo este tempo, foi a do Presidente cessante da Assembleia de então ”Tínhamos de 

ser Magnânimos”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Realmente todo o tempo que percorremos juntos, tudo fizemos para tornarmo-nos 

magnânimos, pois foi de tal forma exigente que, na minha opinião, terá sido o período mais 

duro após o 25 de abril de 1974. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Destaco a Reforma Administrativa Autárquica e o processo dos Caulinos.-----------------  
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 ----------- Penso que soubemos ser Elevados, Generosos, Benevolentes neste nosso 

compromisso com Oliveira do Bairro. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mas Hoje, em final de ciclo assaltam-me algumas interrogações: ----------------------------  

 ----------- O que mudou? -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O que aprendi? ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Será que Oliveira do Bairro ganhou alguma coisa com o nosso trabalho?------------------  

 ----------- Até que ponto me sinto co-responsável com o crescimento deste nosso concelho? -----  

 ----------- Avizinha-se a resposta dos nossos concidadãos a estas dúvidas e disso não podemos 

ter receio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- Caros amigos, (permitam-me que me dirija assim a todos vocês) ----------------------------  

 ----------- Apesar de estarmos no inicio desta que será a última assembleia deste mandato, 

gostava de confidenciar-vos que: -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sinto muito, ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Pelas vezes que vos macei com algumas das minhas intervenções que nem sempre 

acrescentaram valor, mas acreditem que sempre o fiz com a melhor das intenções. ----------------  

 ----------- Sinto muito, ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não ter sido mais cauteloso nas propostas apresentadas para a ação social do nosso 

Concelho, área que foi das primeiras preocupações deste executivo. -----------------------------------  

 ----------- Sinto muito, ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não ter sido mais expedito nas propostas apresentadas para a Educação, mas espero 

que não façam do ensino um cavalo de batalha politica porque é dele que depende o futuro dos 

nossos filhos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Sinto muito, ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quando não consegui ser mais exigente na defesa do Ambiente que é tão rico em 

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

 ----------- Sinto muito, ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não ter sido mais capaz de manter a configuração ancestral do nosso Concelho. -------  

 ----------- Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance e demos muito de nós próprios para 

irmos ao encontro da vontade das populações. Não foi o suficiente, bem sei… -----------------------  

 ----------- Sinto muito, ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quando por vezes não fui tão assertivo quanto queria e não consegui explicar que 

onde muitos viam despesa, eu estava a ver investimento, inovação e crescimento! -----------------  

 ----------- Desde muito cedo sonhei ocupar este lugar nesta casa. ----------------------------------------  

 ----------- Pode-se até dizer que é um dos meus sonhos de menino.--------------------------------------  

 ----------- Levo comigo alguns projetos a que não consegui dar asas… ----------------------------------  

 ----------- Agradeço a todos aqueles que me permitiram esta oportunidade, este privilégio e não 

posso esquecer aqueles que prematuramente nos deixaram. ----------------------------------------------  

 ----------- As autárquicas estão aí e gostaria de pedir a todos aqueles que vão entrar em 

campanha, que não refutem um único argumento para fazer deste nosso Concelho um pedaço 

de território ainda mais agradável e onde as pessoas sintam felicidade em nele habitar. ----------  

 ----------- Este é o momento de outros fazerem mais e melhor do que eu fiz e para alguns de vós 

que ficam, desejo-vos as maiores felicidades. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- À Sandra, minha esposa, e aos meus filhos, gostaria de demonstrar-lhes a minha 

gratidão, pela forma como sempre me acompanharam e me libertaram, para poder exercer este 

mandato. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Agora é tempo de mais Família, para de algum modo compensá-los pela minha 

ausência nestes 4 anos. No entanto, não abdicarei da minha Cidadania, nem da minha 

responsabilidade na sociedade. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sinto muito… sim! ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- E continuarei a Sentir Muito e com Orgulho Oliveira do Bairro …” ----------------------------  

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

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

 ----------- “… Aproxima-se o fim de um mandato autárquico e eu gostaria de aproveitar esta 

oportunidade para fazer um balanço, o meu balanço naturalmente, daquilo que foi o trabalho 

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

 ----------- Todos nós temos presente o papel central que foi conferido pelo legislador às 

Assembleias Municipais, como o órgão deliberativo por excelência do governo dos municípios. 

E isto não foi por acaso, foi porque é na Assembleia que os munícipes mais amplamente estão 

representados, e daí serem elas que melhor os podem representar. Daí o legislador ter 

conferido às Assembleias o poder de deliberar sobre as mais importantes decisões do governo 

local, desde logo sobre a aprovação ou reprovação do orçamento municipal, sobre a aprovação 

ou reprovação das contas do município. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mas cabe também à Assembleia Municipal um papel de fiscalização permanente da 

atividade do Executivo Municipal, de fiscalização não no sentido de fiscalizar a legalidade das 

ações do Executivo, porque essa missão está atribuída a outras entidades, mas no sentido de 

fiscalizar da razoabilidade com que os dinheiros públicos são gastos, e isto é muito importante, 

pois uma coisa pode ser perfeitamente legal no entanto não ser razoável do ponto de vista do 

interesse público, e cabe à Assembleia fazer essa fiscalização. -------------------------------------------  

 ----------- Outra tarefa importante da Assembleia é promover a discussão das grandes opções 

para o Município. Só discutindo de forma aberta e franca é possível criar consensos em torno 
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daquelas que são as melhores formas de investir os recursos comuns, só assim é possível os 

munícipes sentirem que os seus impostos são de facto gastos no beneficio de todos. -------------  

 ----------- Uma última tarefa que compete à Assembleia é zelar pela democracia local. Algo pode 

ser legal, pode ser razoável, mas pode ser eticamente inaceitável, porque fere princípios 

fundamentais da democracia. Zelar pela democracia é também acabar com qualquer tipo de 

subserviência nas relações entre órgãos autárquicos, entre órgãos autárquicos e a sociedade 

civil. -----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No entanto, todos sabemos também como a prática política, tem subvertido o papel 

das Assembleias e tem muitas vezes colocado as Assembleias num papel de subserviência em 

relação aos Presidentes de Câmara. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Se este é o panorama geral a nível do país, como de resto é mostrado em diversos 

estudos sobre as autarquias locais, a situação no nosso Concelho não é particularmente 

melhor. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que diz respeito, à aproximação entre a Assembleia e os Munícipes julgo que 

neste mandato se deram passos muito positivos. Faço uma avaliação muito positiva das 

reuniões com as Assembleias de Freguesia, julgo que foi uma iniciativa muito positiva e a 

manter no futuro. As reuniões com a população no âmbito do processo de agregação das 

freguesias foram também muito gratificantes, foram uma forma muito genuína de viver a 

democracia, e foi a demostração que a democracia não se esgota, nem se pode esgotar num 

ato eleitoral de 4 em 4 anos, pena foi que o resultado final não tivesse sido aquele que era 

desejado pelas populações.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No capítulo do relacionamento entre a Assembleia e Executivo Municipal, reconheço 

que alguns passos no sentido correto foram dados neste mandato, embora tímidos e mais 

formais do que propriamente substantivos, e isto ficou a dever-se em grande medida à ação do 

senhor Presidente da Assembleia, Dr. Manuel Nunes, que compreendendo o papel que cabe à 
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Assembleia, procurou evitar colocar-se e por consequência colocar a Assembleia, numa 

posição de subserviência perante o senhor Presidente de Câmara, e mostrou sempre o seu 

descontentamento e desconforto quando nessa posição foi colocado, e isto não se trata duma 

questão de feitio, vaidade ou orgulho, trata-se apenas de assumir o cargo para o qual foi eleito, 

e de ter consciência do respeito institucional que esse cargo exige. Julgo que ao faze-lo 

dignificou a Assembleia, e dessa forma contribuiu para a dignificação da democracia ao local. E 

se pecou por alguma coisa foi pelo facto de por vezes não ter sido tão assertivo quando por 

ventura a ocasião teria exigido. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mas também nós enquanto deputados temos um papel muito importante a 

desempenhar para a dignificação da Assembleia, e por vezes não exigimos o respeito que nos 

é devido enquanto deputados municipais, aceitamos votar assuntos com informação escassa, 

incompleta e até truncada. Por ventura aceitámos até por vezes votar coisas das quais 

estávamos muito pouco convictos, em nome de uma qualquer disciplina partidária. Esquecemo-

nos que fomos eleitos numa lista, mas a título individual, o mandato é conferido a uma pessoa 

em particular, e só essa pessoa é que pode abdicar dele, e é por isso que a nossa principal 

obrigação é perante a nossa consciência, e perante aqueles que nos elegeram, e nunca 

perante um qualquer partido. Tenho cada vez mais para mim que isto só faz sentido enquanto 

nós formos capazes de ser 21 cabeças pensantes, 21 munícipes com espírito crítico e 

disponíveis para afrontar os poderes e interesses instalados, sempre que achemos que eles 

não estão ao serviço dos munícipes ou quando não os estão a servir da forma que entendemos 

ser a mais adequada. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Com o tempo que levo de Assembleia, e com muitos amigos feitos nesta casa, não 

posso deixar de referir a particular admiração que tenho por aqueles senhores deputados, que 

quando a sua consciência assim o ditou, tiveram a coragem de serem inconvenientes quando o 

mais fácil teria sido calarem e aceitarem as situações. É de pessoas livres, de pessoas com 

sentido crítico, de pessoas exigentes que esta casa precisa. -----------------------------------------------  
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 ----------- Que me perdoe o meu partido, pelo qual como é do conhecimento publico me vou 

voltar a candidatar, mas não faço qualquer intenção de ser subserviente a qualquer estratégia 

partidária sempre que ela choque com a minha consciência, e espero isso de todos, mas acima 

de tudo espero isso dos meus colegas de bancada, mesmo que isso num ou noutro momento 

particular possa colidir com qualquer estratégia que tenha delineado e que por isso me possa 

irritar. Porque os homens têm a tendência para se deixarem irritar por coisas mesquinhas, e por 

só perceberem, com o passar do tempo, que são aqueles que nos questionam, aqueles que 

poem em causa as nossas ideias, que mais nos ajudam a ser melhores e a encontrarmos os 

melhores caminhos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por isso, acabo este mandato, com a convicção plena que muitas vezes fomos pouco 

exigentes, muitas vezes não exigimos do Executivo a transparência que é expectável de 

alguém que gere recursos que resultam do esforço de todos e que devem ser usados de forma 

eficiente em benefício de todos. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por isso espero que a próxima Assembleia saiba aprofundar os caminhos que 

começámos a desbravar, para que possa ser cada vez mais o centro de discussão das 

Políticas Municipais e não uma mera caixa-de-ressonância do Executivo Municipal. Mas para 

que isso seja conseguido há muitos passos que é preciso ter a coragem de dar. Deixo aqui 10 

ideias para consideração: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1.º - A Assembleia deve no início de cada ano elaborar um Plano de Atividades, onde 

deverão constar as datas das reuniões plenárias ordinárias, datas de reuniões ordinárias da 

comissão permanente, e todas as outras iniciativas que a Assembleia julgue relevante levar a 

efeito, como a comemoração de efemérides, o 25 de Abril ou outras, reuniões de trabalho com 

outros órgãos autárquicos, associações, comissões técnicas ou outras. --------------------------------  

 ----------- 2.º - A Assembleia deverá definir um orçamento próprio para custear o seu normal 

funcionamento. Este orçamento deverá depois ser entregue ao Executivo Municipal para ser 
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incluído no orçamento do Município para posterior aprovação pela Assembleia. ---------------------  

 ----------- 3.º - A Assembleia deve exigir o acompanhamento técnico necessário, desde logo um 

apoio substantivo e eficaz ao nível de secretariado e ao nível do apoio jurídico. ----------------------  

 ----------- 4.º - A Assembleia deve exigir as condições materiais necessárias ao seu bom 

funcionamento, nomeadamente exigir que para além dos bancos e das cadeiras esteja sempre 

garantido o acesso à rede informática, assim como a equipamento de impressão. ------------------  

 ----------- 5.º - Garantir a existência de espaços físicos onde o Presidente da Assembleia, a 

Mesa, a Comissão Permanente, as Bancadas e os Deputados em geral possam realizar um 

trabalho fora das sessões plenárias, de proximidade com os munícipes e de acompanhamento 

permanente da atividade municipal; -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 6.º - Valorizar a participação dos vereadores na Assembleia, que muitas vezes fazem 

apenas figura de corpo presente, não participando sequer na discussão dos assuntos 

diretamente sobre a sua responsabilidade. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- 7.º - Exigir que sejam devidamente protocoladas todas as relações entre o Executivo e 

as Juntas de Freguesia, de forma a permitir que os senhores Presidentes de Junta possam 

trazer para a Assembleia o sentir dos seus fregueses, sem qualquer tipo de constrangimentos.  

 ----------- 8.º - Exigir que sejam devidamente protocoladas todas as relações entre o Executivo e 

as Associações Concelhias, de forma a acabar com todo o tipo de subserviência também a este 

nível. ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 9.º - Exigir que os senhores Deputados sejam informados de todos os planos, 

regulamentos e outros que sejam colocados a discussão pública. ----------------------------------------  

 ----------- 10.º - Manter os munícipes informados, através do site do Município, do Boletim 

Municipal e de outros meios, de todas as atividades levadas a efeito pela Assembleia, de forma 

a promover a aproximação entre os Munícipes e a Assembleia …”---------------------------------------  
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 ----------- VICTOR MANUEL DOS SANTOS LOUREIRO – expressou a sua satisfação por ter 

feito parte desta Assembleia Municipal, referindo ter tentado fazer o seu melhor de forma a 

dignificar o órgão, não defraudando ao mesmo tempo os eleitores que em si confiaram e pelos 

quais foi eleito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse ter feito o melhor que sabia, respeitando tudo e todos, tendo pedido 

desculpa se nas suas intervenções foi menos correto com alguém. --------------------------------------  

 ----------- Referiu ainda que, na Assembleia Municipal não há inimigos, mas antes opositores 

com ideias diferentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na pessoa do Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, endereçou os seus 

cumprimentos e o seu reconhecimento a todos os Membros da Assembleia Municipal. ------------  

 ----------- JOÃO PAULO CASTELO DA ASSUNÇÃO SOL – entregou a sua intervenção por 

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

 ----------- “… Estamos aqui hoje na última Assembleia Municipal do Mandato autárquico 2009-

2013, o PSD liderado pelo Sr. Mário João Oliveira conduziu os destinos do concelho de Oliveira 

do Bairro ao longo dos últimos 8 anos de uma forma eficiente e rigorosa completando de uma 

forma exemplar o maior ciclo de investimento público que o concelho assistiu desde sempre. ---  

 ----------- O nosso concelho investiu com fundos próprios e conseguiu captar o valor mais alto 

per capita de fundos comunitários deste quadro que está a terminar, comparando com todos os 

concelhos da CIRA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O endividamento do concelho ao fim destes 8 anos está equivalente em valores 

absolutos ao que encontrámos no ano de 2005 no final do mandato do Dr. Acílio Gala. -----------  

 ----------- Ao longo de todos estes anos cumprimos com todos os rácios de endividamento, 

investindo, apostando na qualidade, no bem-estar e nas pessoas. ---------------------------------------  

 ----------- Caros colegas da oposição, podem discordar das opções, do número de polos 
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escolares, da aposta na educação e na cultura, da requalificação urbana, mas minhas senhoras 

e meus senhores, as obras estão feitas e estão à disposição de todos, já o disse aqui e volto a 

dizer ou era agora ou nunca, nos próximos quadros comunitários de apoio as opções e as 

diretrizes apontam noutras direções. Aproveitámos a oportunidade que nos foi dada e 

agarrámo-la, com muito esforço e dedicação de todo o executivo municipal com o apoio dos 

serviços técnicos da autarquia e da Assembleia Municipal. -------------------------------------------------  

 ----------- - 7 polos escolares concluídos, 1 polo escolar em execução, a alameda da cidade, o 

espaço inovação, o quartel das artes, o IEC, o parque do carreiro velho, a requalificação do 

Edifício Público, a Casa Verde, a biblioteca, auditório e junta de freguesia de Oiã, a entrada 

poente da cidade, a feira da Palhaça, os parques infantis, a requalificação do parque escolar 

antigo que agora está ao serviço das associações do concelho. ------------------------------------------  

 ----------- Sr. Presidente Mário João Oliveira, muito obrigado em meu nome e em nome dos 

munícipes do concelho por tudo o que fez até agora. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Antes de terminar quero dirigir uma palavra ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal 

Dr. Manuel Nunes pelo empenho, dedicação e rigor enquanto presidente desta Assembleia, ao 

fim destes 4 anos a Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro, apesar dos momentos difíceis 

que vivemos, aproximou-se dos cidadãos do concelho, esteve com as assembleias de 

freguesia, trabalhou afincadamente para todos os munícipes do concelho.  ---------------------------  

 ----------- Apesar das diferenças naturais de opinião e de ideias a Assembleia Municipal de 

Oliveira do Bairro saiu muito dignificada e valorizada pelo trabalho realizado por todos os 

deputados municipais e pelos presidentes da junta ao longo destes 4 anos.  --------------------------  

 ----------- Mas Sr. Presidente da Câmara e Sr. Presidente da Assembleia Municipal este 

discurso não é de despedida, é um discurso de até já, muito trabalho os espera enquanto 

Presidentes destes dois órgãos autárquicos do concelho de Oliveira do Bairro durante os 

próximos 4 anos, acredito que as pessoas do concelho reconhecem o trabalho realizado pelos 
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dois e pelo Partido Social Democrata, e continuarão através do voto no dia 29 de Setembro a 

confiar em nós para chefiar os destinos do concelho durante os próximos quatro anos …” -------  

 ----------- MÁRCIO JOSÉ SOL PEREIRA DE OLIVEIRA – entregou a sua intervenção por 

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

 ----------- “… A Alameda da Cidade de Oliveira do Bairro é a obra que marca definitivamente os 

últimos 8 anos de mandato do PSD à frente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, no que 

diz respeito a matérias de urbanismo. A antiga EN235, que atravessava todo o centro da cidade 

de Oliveira do Bairro numa extensão de aproximadamente 3 Km deu agora lugar à Alameda da 

Cidade. Não obstante de os serviços públicos se encontrarem numa mancha territorial 

perfeitamente identificada que sugere intuitivamente um centro da cidade, é indesmentível que 

com o crescimento da oferta habitacional e comercial, a cidade foi crescendo de uma forma 

linear, para norte e para sul, tendo como eixo estruturante a antiga EN235. ---------------------------  

 ----------- O aumento de trafego rodoviário, nomeadamente pelo eixo nascente- poente, o 

aumento do movimento pedonal e estacionamento que nos últimos anos se haveria de fazer de 

forma quase anárquica, ainda reforçou a prioridade que a Camara Municipal havia de atribuir a 

tal intervenção. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Contudo, e aquando da fundamentação da obra, pudemos encontrar objetivos como a 

Revitalização, valorização e refuncionalização de um espaço de referência da Cidade; 

privilegiar o peão e o usufruto público dos espaços urbanos; a criação de espaços de lazer; o 

Renovar da imagem e reforço da identidade da Cidade de Oliveira do Bairro; a melhoria da 

qualidade urbana e as condições de mobilidade e acessibilidade dos peões (eliminação de 

obstáculos, barreiras arquitetónicas e colocação de sinalética) e a Melhoria do desempenho 

ambiental da Cidade, dando enfoque a eficiência energética, recolha seletiva de resíduos, 

promoção de modos de mobilidade amigos do ambiente e valorização da imagem e 

funcionalidade urbana. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Após uma intervenção que requalificou diretamente no terreno uma área aproximada 

de 11.000m2 de área urbana, com intervenção ao nível do saneamento, água potável e águas 

pluviais, eletricidade, telecomunicações e gás, tudo debaixo de terra e sempre com a 

preocupação de não privar os particulares destes serviços ao final de cada dia de trabalho 

executado; apos intervenções pontuais no terreno que envolveram negociações com mais de 

280 famílias ou proprietários e após 17 demolições, penso que se pode afirmar que se cumpriu 

a obra que em Oliveira do Bairro maior grau de complexidade técnica e humana exigiu, a obra 

que mais dinheiro custou aos cofres da Câmara Municipal, que mais mexeu com a vida dos 

habitantes, dos comerciantes ou dos Oliveirenses.  -----------------------------------------------------------  

 ----------- Mas se o caminho se adivinhava a partida como tortuoso, difícil e burocrático a 

administrativamente complexo, não nos esqueçamos que, a história desta Alameda fez-se 

também com um incontável numero de processos jurídicos, com decisões e recursos, que de 

forma alguma deixaram os responsáveis políticos arrepiar caminho ou encurtar o calvário do 

qual muitos dos críticos da Alameda ainda hoje se queixam de ter passado. --------------------------  

 ----------- Sr. Presidente da Camara, não sei se correu tudo pelo melhor. O resultado está a vista 

de todos, temos em Oliveira do Bairro uma obra que a todos nos dignifica, mas é inegável que 

durante o processo houve momentos delicados, de reivindicação por parte da comunidade. À 

posteriori, e à posteriori é sempre mais fácil falar, creio que uma obra com este grau de 

complexidade devesse logo a partida ser mais participada pela comunidade, com a criação de 

um gabinete de consultadoria, com informação atualizada que chegasse as pessoas, sobre o 

estado e o andamento das obras. E certo que a obra teve um período de consulta publica, mas 

no seu decorrer e prevendo-se inicialmente um prazo de dois anos para a sua conclusão, julgo 

hoje, que teria sido benéfico para todos, tornar esta obra como uma obra mais participada, não 

obstante todas as reuniões que foram realizadas com moradores e comerciantes, por iniciativa 

da Câmara Municipal ou solicitada pelos próprios. ------------------------------------------------------------  

 ----------- Como sugestão gostaria de apresentar à Câmara Municipal a edição em livro da 
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história da Alameda, documentada com o antes e o depois e com os relatos dos principais 

acontecimentos; onde fiquem documentadas as transformações que se assistiram no terreno, 

os contratempos as razões de ser e as espectativas futuras.  ----------------------------------------------  

 ----------- Há ensinamentos a reter com todo este projeto, que deverão estar presentes juntos 

daqueles que no futuro terão o dever de trabalhar em prol da nossa terra e das nossas gentes.  

 ----------- Em relação às expectativas futuras que a Alameda da Cidade veio trazer a nossa 

comunidade, importa desde já referir que esta obra já despoletou as intervenções de 

infraestruturas na Encosta do Cértima, a nascente da Freguesia e da cidade, dando-se assim 

início a uma nova zona de desenvolvimento urbanístico no centro da cidade, que, estou certo, 

será de futuro uma das zonas mais apetecíveis da cidade de Oliveira do Bairro. ---------------------  

 ----------- Gostaria por ultimo de questionar o Sr. Presidente da Câmara, e porque ao longo do 

troço da Alameda ainda se podem encontrar algumas obras por acabar, sobre o porquê de 

ainda não estar acabado o passeio do lado nascente da Alameda com o início da Rua França 

Martins início da descida para a Murta, em frente à seguradora do Carlos Reis); o porquê de 

ainda não estar concluído o acesso pela frente do prédio do edifício Sigma, uma vez que se 

bem julgo saber, os contactos com o proprietário já duram desde 2011; e por ultimo, saber se a 

frente do estabelecimento do "Tó Soares" vai ficar como se encontra de momento, pois também 

é do conhecimento publico que este assunto já foi a reunião de Câmara, o cheque emitido e 

enviado, e a intervenção ainda se encontra por fazer …” ----------------------------------------------------  

 ----------- Para terminar, deu os parabéns a todos os que estiveram envolvidos naquela obra, 

quer sejam políticos ou técnicos, ou aqueles que foram ao longo destes anos, beneficiados ou 

prejudicados com a mesma, sendo certo que, no futuro, todos irão, por certo, sair beneficiados.  

 ----------- LUÍS FILIPE FERREIRA CARVALHO – relativamente ao Polo Escolar da Mamarrosa, 

referiu que muitos mamarrosences duvidam que o mesmo seja construído, apesar de os 

informar que tal obra somente ainda não avançou por questões técnicas, relacionadas com a 
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sua implantação no terreno. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que se está a utilizar o evento “65 em Festa” como cariz político, contudo, dado 

que a promessa de realização do evento foi feita há cerca de um ano pelo Presidente da 

Câmara, entende que, tendo essa promessa sido feita pelo atual Presidente da Câmara, deve 

ser cumprida no atual mandato, até porque, os séniores devem ser tidos e vistos como pessoas 

que mesmo não sendo tão ativas, são necessárias na sociedade. ---------------------------------------  

 ----------- Relativamente ao próximo ato eleitoral, não deixou de evidenciar e agradecer a uma 

pessoa que tem sido excelente no apoio que tem dado a este nível, à Junta de Freguesia da 

Mamarrosa, que é o funcionário da Autarquia, o Sr. Miguel Duarte, entendendo que as pessoas 

quando fazem o seu melhor devem ser evidenciadas por isso. --------------------------------------------  

 ----------- Considerou que a Campanha Eleitoral que se avizinha deveria ser levada de uma 

forma responsável, elegante e diferente, por forma a mostrar ao País que Oliveira do Bairro é 

um Concelho diferente dos outros. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ADELINO FERREIRA DA CRUZ – tendo em atenção que esta é a sua última 

prestação como Membro da Assembleia por inerência do cargo que ocupa de Presidente da 

Junta de Freguesia do Troviscal, referiu não ter sido usual intervir nas Assembleias Municipais 

uma vez que, tendo os contatos do Presidente da Câmara e dos Vereadores, sempre que 

necessitava de algo entrava de imediato em contato com os mesmos, nunca lhe tendo sido 

negado o apoio que pretendia. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou ter iniciado as lides políticas em 1980, tendo posteriormente interrompido e 

reatado em 1994 e desde essa data de forma ininterrupta, não tendo nunca perdido eleições e 

continuará a apoiar aqueles que o ajudaram nomeadamente a Prof.ª Rosalina, que apesar de 

ser de outra força política sempre o ajudou. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Agradeceu a todos e à população da Freguesia do Troviscal que sempre confiou em si 

e na sua equipa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 

Sessão da Assembleia Municipal de 13.09’13   22|86 

 ----------- DUARTE DOS SANTOS ALMEIDA NOVO – iniciou a sua intervenção, agradecendo 

ao Presidente da Junta de Freguesia do Troviscal, Adelino Cruz, por tudo aquilo que fez, por 

tudo aquilo que lhe ensinou. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Realçou a nova realidade concelhia, com a junção de três Freguesias do Concelho, 

Mamarrosa, Troviscal e Bustos, situação esta que não foi bem vista por parte da população e 

que nem as posições assumidas pelos Presidentes de Junta, conseguiram fazer travar esta 

agregação, lamentando não ter sido possível haver mais foça e mais empenho para conseguir 

reverter aquela situação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo em atenção que hoje é encerrado mais um ciclo de quatro anos, entende que 

os balanços já foram feitos, tendo antes, optado por referir que o empenho que sempre dedicou 

às questões que foram sendo levantadas, é por empenho e por amor aquilo que gosta, que é a 

sua terra e sempre o continuará a fazer. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Apesar de tudo, considera que na Freguesia de Bustos e de uma forma geral em todo 

o Concelho de Oliveira do Bairro, ainda muito há por fazer, pelo que, irá continuar a lutar para 

que sejam levadas a efeito. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo tido a oportunidade de trabalhar com o Presidente da Câmara numa 

Associação, sempre visto neste bastante empenho e rigor no que fazia e tendo uma forma de 

estar diferente da do seu antecessor. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita à realização das Assembleias Municipais descentralizadas, tendo em 

atenção que apenas irão existir quatro Freguesias, mas havendo seis Vilas, considerou que 

essas mesmas reuniões deveriam ser realizadas também nas Vilas e não somente nas 

Freguesias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considera que muitos dos assuntos, muitos dos problemas que são abordados nas 

Assembleias Municipais são muito importantes, sendo essencial que a população sinta que os 

políticos pensam nos munícipes e tal só se consegue se a Assembleia Municipal e os seus 
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Membros se deslocarem junto da população. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA – entregou a sua intervenção por 

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

 ----------- “… Saiba Vossa Excelência que hoje estou algures entre a quimera e o fatalismo… 

com o peito carregado de emoção por saber que hoje termina o meu privilégio de fazer parte 

deste órgão e de liderar a Bancada deste Partido que é a minha matriz edeológica (note-se que 

eu disse matriz edeológica, só isso). ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por ser uma noite carregada de emoções não posso deixar de lembrar uma outra 

tarde, também ela densamente carregada de sentimentos, em que a falta de discernimento me 

fez cometer um lapso do qual me penitencio e que aqui quero, se não corrigir, pelo menos a ele 

referir-me. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Senhor Presidente da Assembleia Municipal quero que saiba, e que o saiba 

publicamente, que lhe estou muito grato pelas palavras que a mim dirigiu pessoalmente e que 

muito me tocaram. Agradecer-lhe também a sua oportuna intervenção enquanto Presidente da 

Assembleia Municipal, perante tantas centenas de pessoas, sobre este Salão Nobre, sobre o 

seu simbolismo, sobre a sua dignidade e sobre a sua importância enquanto casa mãe do poder 

e da democracia em Oliveira do Bairro. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Muito Obrigado. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foram quatro anos de combates difíceis, de permanente superação e de muito 

trabalho … Não fiz … Dirão, como disseram e certamente ainda voltarão a dizer, alguns dos 

iluminados e proeminentes homens do futuro, até outros que serão o futuro numa revisitação a 

um passado pouco distante, que não fizemos mais do que a nossa obrigação mas se é verdade 

que não fizemos mais do que a nossa obrigação, não sei se houve ou haverá outra assembleia 

com tamanhas obrigações como esta teve.----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tenho tanto, mas tanto orgulho nesta minha Bancada (minha salvo seja) que esteve 
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comigo, não desarmando em questões fraturantes como a ADRA ou a reorganização 

administrativa, ou os barreiros…demos a cara, a força e a voz … Defendemos sempre, repito, 

sempre, o Executivo Municipal e o seu Presidente, o meu amigo Mário João Oliveira … em 

alguns destes casos, estivemos com este executivo e com o seu presidente quando nenhum 

outro órgão autárquico e partidário o fez … mas nós estivemos … mas nós fizemos…-------------  

 ----------- Sinto orgulho numa bancada que defendeu a requalificação das nossas escolas, a 

construção dos novos polos escolares, a alameda, a entrada da cidade, a casa verde, a 

requalificação do edifício público, a feira da palhaça, entre tantos outros projetos. -------------------  

 ----------- Estas conquistas também são nossas … Desta Assembleia e permitam-me a 

apropriação, são vitórias desta bancada que liderei e que garantiu a sua aprovação em sede de 

orçamento e plano de atividades. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Porque meus senhores, sem aprovação desta Assembleia, sem o nosso voto, de 

todos … Nada, repito nada teria sido feito … Não só não há democracia sem Assembleia 

Municipal, como não há obra sem orçamento … sem a Assembleia decidir nada acontece … e 

nós também fizemos acontecer … ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- E fizemos bem … -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Há ainda o quartel das artes … e neste caso particular deixe que sublinhe que é com 

satisfação que verei concretizado uma proposta minha e abraçada pela bancada que já liderava 

… um luta pessoal assumida por esta bancada (aliás pela anterior) concretizada na forma de 

proposta e que o Quartel das Artes virá a concretizar. -------------------------------------------------------  

 ----------- A nossa Casa da Cultura será Quartel da Artes Dr. Alípio Sol, será dado comprimento 

a uma recomendação desta Assembleia, proposta pela Bancada do PSD e da qual fui mentor e 

primeiro subscritor. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Recomendámos ao executivo Municipal que desse o nome do Sr. Dr. Alípio Sol a um 

equipamento Municipal, recomendámos que fosse atribuída, a título póstumo, a medalha de 
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mérito municipal.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acredito que esteja o executivo municipal à espera do momento mais oportuno para 

atribuir a referida medalha … acredito que esse momento será o do dia da inauguração.  --------  

 ----------- Tenho pena de não poder assistir a esse dia como membro desta Assembleia … Mas 

lá estarei, perfeito desconhecido, a aplaudir o digno tributo à memória de um homem que nunca 

será desconhecido e que eu e outros como eu fizeram o que podiam para que a sua memória 

fosse eternizada … -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Certamente que lá estará o seu filho e meu colega de Assembleia Municipal, Dr. João 

Paulo Sol, que também subscreveu a recomendação. E ninguém melhor que um filho para 

representar e valorizar, como sei que valoriza e valorizou, dentro e fora desta Assembleia, 

todas as pessoas que, nesta Assembleia e na anterior, souberam fazer tudo o que estava ao 

seu alcance para reconhecer o que tem e deve ser reconhecido aquele que foi o seu pai … 

aquele que foi o nosso presidente. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Há memória … Claro que há memórias … e nós fizemos por isso. ---------------------------  

 ----------- Há reconhecimento … Claro que há reconhecimento … e nós trabalhamos para isso 

… --------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Há mérito…Claro que há mérito … mas esse nós Assembleia Municipal podemos 

partilha-lo no silencio de quem deu o melhor de si a esta terra.--------------------------------------------  

 ----------- Sr. Presidente, Caros Colegas --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi um privilégio … -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Até quando tiver de ser … se tiver de ser… ---------------------------------------------------------  

 ----------- Vocês sabem, eu sei que sabem porque estou algures entre a quimera e o 

fatalismo…” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – tendo tido a 
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oportunidade de ouvir o programa eleitoral do Partido Socialista à Assembleia Municipal, referiu 

que concordava com alguns dos pontos, quanto a outros advêm da própria Lei. ---------------------  

 ----------- No que respeita à questão da Alameda, concordou com as palavras do Presidente da 

Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro, relembrando que ele próprio tal como os Vereadores 

do CDS-PP por diversas vezes defenderam que o assunto deveria ter sido mais participado, 

deveria ter havido mais diálogo, deveria ter sido criado um Gabinete de apoio quer aos 

Técnicos Municipais quer aos próprios Munícipes e, como se pode observar pela Atividade 

Municipal, há muito ainda por fazer, apesar de a mesma já ter sido inaugurada. ---------------------  

 ----------- A propósito de inaugurações, abordou a situação da passada quarta-feira, das re-

inaugurações havidas e por muito que alguns tentem explicar que inicialmente somente houve 

a abertura e que estas sim eram as devidas inaugurações, contudo os pais, as crianças e os 

restantes fregueses, todos já sabiam que as Escolas já tinham sido inauguradas, até tinha 

havido padre e bênção dos estabelecimentos de ensino, que é o que normalmente se faz. -------  

 ----------- Acrescentou que, o que se passou, deu uma imagem muito triste do Concelho, tendo 

mais que o próprio primeiro-ministro demonstrou o seu desconhecimento que uma delas já 

estava em funcionamento, ou fora inaugurada há ano e meio e a outro há meio ano. --------------  

 ----------- Tendo por hábito ouvir um programa na rádio TSF, intitulado “Governo Sombra”, foi 

naquele programa citado o Troviscal e aquela re-cerimónia e o próprio Ricardo Araújo Pereira 

terá questionado se não poderiam inaugurar novamente o Mosteiro dos Jerónimos, porque 

tinha faltado à primeira. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Lamentou ainda o facto de ter havido pessoas que foram impedidas de entrar, se bem 

que tal se poderá ter ficado a dever a questões de segurança do primeiro-ministro e os 

cuidados com a imagem do primeiro-ministro fazem com que as populações não tenham a 

oportunidade de participar nas cerimónias, ou re-cerimónias do nosso Concelho. -------------------  

 ----------- Informou que irá apresentar à Mesa da Assembleia Municipal uma Proposta de 
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Recomendação relativa a possíveis cerimónias ou re-cerimónias que possam vir a ocorrer 

durante o período eleitoral. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à realização do evento “65 em Festa” em plena Campanha Eleitoral, 

referiu ser um privilégio para o Presidente da Câmara poder estar no palco para mais de mil 

pessoas e que antecipa uma data, que todos sabem qual é, o dia do idoso é no dia 1 de 

outubro, mas o Presidente da Câmara comemora a efeméride com 11 dias de antecedência. ---  

 ----------- Recordou que o CDS-PP participou esta questão à Comissão Nacional de Eleições, 

tendo havido já uma deliberação prévia, decorrente de reunião realizada ontem pela Comissão 

Permanente de Acompanhamento da CNE e da qual resultou a deliberação de que deveria ser 

comunicada à Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, que apesar de não existirem elementos 

suficientes que permitissem formular qualquer ideia sobre a possibilidade de existir alguma 

influência ao nível de captação de votos, causa estranheza e alguma reserva à Comissão 

Nacional de Eleições, a marcação do evento para a data em que o foi, sobretudo se a mesma 

ocorreu depois marcada a data de realização do próximo ato eleitoral para as Autarquias Locais 

a 29 de setembro de 2013. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo por base as palavras da Comissão Nacional de Eleições, informou que irá 

igualmente entregar uma Proposta de Recomendação à Mesa da Assembleia Municipal. ---------  

 ----------- PEDRO MIGUEL PEREIRA DE CARVALHO – relativamente às palavras do Membro 

que o antecedeu, referiu que o CDS-PP não gosta de olhar para o passado e não pensa muito 

bem no que diz, pois veio falar de uma re-inauguração, relembrando as inaugurações a pedras 

de Juntas de Freguesia como a de Oiã, ou a inauguração do Museu de Etnomúsica que não 

tinha portas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Constatou que a ambição do CDS-PP é tão grande, que somente pretende ganhar as 

eleições por um só voto, segundo palavras do próprio candidato do CDS-PP à Câmara 

Municipal. Disse que partilhava mais da visão do Partido Social Democrata e das palavras do 
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Presidente do PSD António Mota, que a ambição política para estas Autárquicas, é de ter uma 

grande vitória, ganhar a Câmara Municipal, a Assembleia Municipal e as 4 Juntas de Freguesia, 

não é só ganhar por um voto, é ganhar tudo. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que neste último mandato houve dias felizes na Assembleia Municipal, 

nomeadamente quando houve uma maior proximidade com as populações e por isso mesmo, 

considera que um dos desígnios da próxima Assembleia Municipal, deve ser o de aprofundar a 

cultura do encontro, dar lugar a mais diálogo e valorizar mais o que une as populações. ----------  

 ----------- JORGE DA COSTA GRANGEIA – confessou esperar que o novo Executivo Municipal 

a ser eleito no próximo dia 29 de setembro seja equitativo e distribua pelas Freguesias os 

investimentos, de forma a que as mesmas cresçam de forma homogénea e andem à mesma 

velocidade, apelando a que os novos eleitos para a Assembleia Municipal não tenham receio e 

que as suas intervenções deem o fruto desejado, para bem do Concelho de Oliveira do Bairro e 

da democracia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questionou se já se sabia qual o destino a dar às instalações da antiga Escola de 

Bustos. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Procurou saber o ponto de situação relativamente à questão do pagamento das 

rendas em atraso por parte da Associação Desportiva de Bustos, se é pretensão deste 

Executivo assinar contrato de arrendamento com os proprietários do terreno onde se localiza o 

Campo de Futebol de Bustos. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita à questão da Alameda e dado que alguns dos confinantes 

contestaram algumas situações, questionou se já existem algum desenvolvimento 

relativamente aos mesmos. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considera que poderia ter feito mais e melhor enquanto Membro da Assembleia 

Municipal, mesmo assim, pensa ter dado um contributo para a democracia e o debate, e que, o 

Concelho de Oliveira do Bairro possa ter tirado algum proveito de todas as intervenções, não 



 

Sessão da Assembleia Municipal de 13.09’13   29|86 

somente das suas, mas de todos os que intervieram nestes últimos quatro anos. -------------------  

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

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

 ----------- “… Com esta minha intervenção, nesta que é a última Assembleia Municipal, deste 

mandato, estou praticamente a terminar a minha participação de cerca de 25 anos, neste que é 

o privilegiado fórum de debate e decisão do nosso concelho. ----------------------------------------------  

 ----------- A minha participação, ao longo de 16 anos na oposição e de 8 anos com o poder, 

sempre foi pautada por um grande respeito por todos os intervenientes, concordando ou não 

com as suas posições e intervenções. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Creio que ao serviço do meu Concelho e das Freguesias que o constituem, procurei 

sempre através das minhas intervenções e da minha participação em atividades no âmbito 

desta Assembleia, contribuir para que as políticas adotadas, fossem benéficas para as nossas 

gentes e o clima muitas vezes aguerrido, fosse sempre pautado pela sensatez. ---------------------  

 ----------- Tenho muitas e boas recordações de muitos membros desta Assembleia que por aqui 

passaram ao longo de todos estes anos e alguns apesar de adversários políticos, deixaram 

grandes marcas de amizade e consideração, que perduram para além deste espaço. Tanto 

mais que sempre entendi o desempenho destas funções com o objetivo do enriquecimento 

através do debate de ideias, para um melhor funcionamento dos nossos órgãos Autárquicos. 

Se algo fiz que magoou alguém, peço perdão. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Ao terminar o meu compromisso com os eleitores do nosso Concelho, estou de 

consciência tranquila, pois nunca deixei de ser quem era, sempre segui um caminho vertical, 

transparente, nunca me deixando moldar pelas circunstâncias, mas avaliando em cada 

momento a minha participação. Por isso vou livre como um passarinho que cruza o espaço, que 

já teve o seu tempo próprio de bater asas e cantar ao desafio. --------------------------------------------  

 ----------- Contudo, não posso deixar de pensar noutros que vão porque foram considerados 
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“descartáveis”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Numa sociedade e numa época em que vivemos dominada pela moda do UDF “usa e 

deita fora”, deixa-me apreensivo, que valores afirmados, sejam cilindrados pela voracidade do 

politicamente descartável, como se fossem meros objetos ao sabor de desígnios 

desconhecidos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Há alguns dias atrás, falando com uma velha amiga, que já foi Vereadora da Câmara 

Municipal de Cantanhede, a Dr.ª Paula Regina e abordando a temática eleitoral que se vive, ela 

confidenciou-me a propósito da sua realidade “pensamos que conhecemos bem as pessoas, 

mas a política tem o condão de as transformar e depois até nos surpreendemos com as suas 

atitudes”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Vem também isto a propósito de algumas frases que li no Jornal da Bairrada do final 

do mês de julho último e proferidas por um líder político local que diz: ----------------------------------  

 ----------- 1.ª “A política não pode ser para os oportunistas da política” – Não posso estar mais 

de acordo. A realidade devia efetivamente ser essa, mas não é. Certamente que o autor se 

esqueceu ou quer-nos fazer de esquecidos, do caminho palmilhado e de aplicar esse chavão 

como espelho próprio e envolvente. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2.ª “Vamos calar a oposição” – Durante 16 anos em que fui oposição nesta 

Assembleia, nunca ninguém me calou, tão pouco nos restantes anos de apoio a quem dirigia os 

destinos da nossa Câmara. Interrogo-me pois. Que sentimentos de afirmação e poder podem 

estar por detrás de tão despropositada afirmação? – Querer ser primeiro, ser vencedor, lutar 

por isso, é saudável e salutar, agora querer calar, isto é, silenciar, meter no fundo, não dignifica 

aos olhos dos eleitores, uma disputa que se deseja saudável, transparente e sem picardias 

apesar de afirmativa e inclusiva. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por isto, termino, citando o grande personagem Martin Lutter King, que disse: “Não me 

assusta o barulho dos maus, assusta-me sim, o silêncio dos bons” …” ---------------------------------  
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 ----------- FERNANDO OLIVEIRA HENRIQUES - entregou a sua intervenção por escrito, 

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

 ----------- “… Sendo esta a minha segunda presença como Membro efetivo deste Órgão, 

embora durante o presente mandato tenha desempenhado por vezes, essas funções em 

regime de substituição de alguns colegas de bancada e dado que se trata da última Assembleia 

na atual legislatura, quero aproveitar a oportunidade para expressar a minha opinião não só na 

qualidade de deputado mas também de cidadão, dado que como alguns dos presentes poderão 

testemunhar, ao longo de cerca de 20 anos estou normalmente presente em atos desta 

natureza, considerando por isso ter alguma legitimidade para poder fazer uma apreciação da 

forma como decorreram as várias reuniões neste período, onde foram tomadas decisões de 

muita importância para o nosso Concelho, que naturalmente se refletiram não só para o seu 

desenvolvimento sustentado como para o bem-estar e melhoria da qualidade de vida das 

populações. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Como sabemos, a Assembleia Municipal constitui o Órgão fiscalizador da atividade do 

Executivo, competindo deste modo dar quitação ou rejeitar a gestão e execução das opções 

assumidas pelo mesmo na realização dos projetos e ações que são prometidas e submetidos a 

sufrágio do povo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Naturalmente que durante a discussão de assuntos que foram presentes nas reuniões, 

ocorreram momentos em que alguns deputados fizeram as suas intervenções algumas vezes 

acaloradas, defendendo a argumentação que entendiam ser a mais acertada para justificar a 

sua opção no ato de votação dos temas em análise, direitos que lhe assistem, na medida em 

que a democracia assim o exige, mas consideramos que apesar disso imperou sempre o 

respeito perante os restantes o que é sinónimo da maturidade dos intervenientes e a 

responsabilidade que lhes foi conferida pelo voto dos eleitores. -------------------------------------------  

 ----------- Importa contudo fazer aqui uma referência à forma como foram sendo dadas as 
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respostas e esclarecimentos prestados pelo Sr. Presidente da Câmara às questões 

apresentadas pelos deputados, pautando-se sempre pela cordialidade e respeito que lhes 

mereciam, comportamento não compatível como o que por várias vezes aconteceu quando fui 

membro da Assembleia Municipal durante 8 anos nos mandatos anteriores aos do atual 

executivo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Fazendo um balanço do que foi o trabalho realizado durante o atual mandato por 

todos os Membros que constituem esta Assembleia, considero que o mesmo foi positivo, mérito 

que se deve também ao Sr. Presidente da Mesa na defesa da dignidade deste Órgão 

Autárquico que é o mais representativo do nosso Concelho …” -------------------------------------------  

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

SANTOS – referiu que o Membro André Chambel tinha entregue à Mesa duas Propostas de 

Recomendação, que serão posteriormente lidas e de imediato serão prestados os devidos 

esclarecimentos sobre as mesmas, antes da respetiva votação. ------------------------------------------  

 ----------- 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 – 

informou que a estrada que liga a Alameda à Murta é outro arruamento e que merecerá em 

devido tempo uma intervenção. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita às obras junto ao Edifício Sigma, informou que se trata de uma 

empreitada de adaptação à cota de soleira e fora da empreitada da Alameda e que fez com que 

os remates finais com esta obra somente possam ocorrer à posteriori. ---------------------------------  

 ----------- No que diz respeito à obra junto ao estabelecimento “Tó Soares”, relembrou que esta 

foi uma situação que já por diversas vezes foi a Reunião de Câmara com decisões unanimes, 

contudo, passando a escrito o protocolo e enviado o cheque, o mesmo nunca chegou a ser 

assinado, pelo que, solicitou a sua devolução, pelo que, é um assunto que terá a seu tempo 
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uma resolução. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Reiterou as palavras do Presidente da Junta de Freguesia da Mamarrosa, afirmando 

que a Escola já se encontra em fase de execução de fundações, contudo, dado que não foi 

encontrado terreno firme a obra parou e de momento encontra-se em adjudicação um novo 

projeto de especialidades e assim que for entregue será retomada a obra. ----------------------------  

 ----------- No que respeita às antigas instalações da Escola de Bustos, informou que se encontra 

praticamente concluídas as negociações com o ABC e outras Associações da Freguesia para 

cedência daqueles espaços, prevendo-se a sua atribuição por intermédio de Protocolo, na 

Reunião de Câmara de 26 de setembro. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação à questão da União Desportiva de Bustos, após muitas reuniões 

realizadas, foi presente ao Executivo Municipal, após decisão de pôr um termo ao contrato 

existente entre os proprietários e a UDB, a possibilidade de o Município fazer um contrato de 

arrendamento do respetivo artigo e posteriormente protocolar com a União Desportiva de 

Bustos a sua utilização para a prática desportiva, sendo que, estas questões estão a ser 

ultimadas, para que, na última Reunião de Câmara do mês de setembro tal venha a ser 

aprovado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou que por razões óbvias, a Câmara Municipal não concedeu qualquer 

subsídio à União Desportiva de Bustos e dado que existem dois anos de rendas em atraso, a 

única forma de ultrapassar a situação será, fazer coincidir a entrega de um subsídio à União 

Desportiva de Bustos, mediante comprovativo de que as rendas se encontram pagas e aí sim, a 

Câmara Municipal celebrará o contrato de arrendamento. --------------------------------------------------  

 ----------- Em resposta ao Membro Armando Humberto, referiu que se existiu, se existe, ou se 

vier a existir alguma Associação, algum Munícipe ou um qualquer concidadão, que sinta 

perante qualquer dos vereadores do Executivo Municipal, do Presidente da Câmara, ou da 

Câmara Municipal, alguma subserviência, agradecia que se dirigisse à Câmara Municipal, 
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porque desconhece tal situação, logo, com certeza que aquele Membro se referiu a outros 

tempos e a outras atitudes, formas de estar e de gerir. ------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita ao evento “65 em Festa”, referiu ser um projeto da Câmara Municipal 

que já tem oito anos e que foi anunciada a sua realização há um ano atrás, como sempre tem 

vindo a ser feito. Disse ter sido um Projeto criado por este Executivo Municipal e que possui 

rúbrica própria no Orçamento da Câmara Municipal, aprovado pela Assembleia Municipal, logo, 

a realizar no próprio Mandato Autárquico. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou que o período pós eleitoral e prévio à Tomada de Posse, é um período de 

gestão corrente e que não permite a execução de despesa que não seja a Despesa Corrente e 

certamente que esta não se inclui em Despesa Corrente. Acrescentou que se o evento não 

fosse realizado antes das Eleições, as inscrições voluntárias decorreriam em período de plena 

campanha eleitoral. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por fim, afirmou não fazer qualquer sentido que um projeto do atual Executivo viesse a 

ser executado pelo próximo Executivo Municipal. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que a população sénior que decide voluntariamente inscrever-se, têm 

mobilidade e muita sabedoria, não se iludem e sabem o que querem e porque querem. -----------  

 ----------- Referiu ter recebido há poucas horas a resposta à queixa apresentada pelo CDS-PP, 

não havendo deferimento da mesma, pelo que, mais nada tem a acrescentar em relação à 

matéria.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi solicitado o uso da palavra por parte do Membro Jorge Grangeia a 

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

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

 ----------- JORGE DA COSTA GRANGEIA – tendo sido a Alameda, uma obra que envolveu 

muitos confinantes e existindo alguns comerciantes que discordaram da forma como iria ficar a 

sua propriedade em frente ao respetivo estabelecimento comercial, questionou se, agora, após 
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a conclusão, a opinião dos mesmos se mantém, ou já se encontram satisfeitos. ---------------------  

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

realçou que foram muitos os confinantes e por isso mesmo, muitas as adaptações levadas a 

efeito, havendo uns que ficaram muito satisfeitos, aqueles que não permitiram que a Câmara 

Municipal interviesse em espaço considerado particular e que agora já vieram pedir para ser 

feita uma intervenção, contudo, há um timing para se realizarem as obras e portanto virá esse 

tempo, a Câmara Municipal não deixará de analisar oportunamente essa mudança de atitude. 

Da mesma forma há muitas pessoas que se dirigem à Câmara Municipal para dar os parabéns 

pela obra que foi executada. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi solicitado o uso da palavra por parte do Membro João Sol a fim de 

solicitar um esclarecimento ao Membro André Chambel. ----------------------------------------------------  

 ----------- JOÃO PAULO CASTELO DA ASSUNÇÃO SOL – referiu que compreender a história 

ajuda a perceber o presente, possibilitando preparar o futuro de outra forma, pelo que 

questionou se não foram as candidaturas e as pessoas que representavam o CDS-PP que em 

2005 andaram a distribuir material de campanha e a fazer campanha eleitoral autárquica, 

durante a comemoração do “Dia do Idoso”, dentro do espaço físico do mesmo e enquanto as 

cerimónias decorriam. Questionou se esta atitude não deveria ter sido objeto de queixa à 

Comissão Nacional de Eleições. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais questionou se não foram as candidaturas e as pessoas que representavam do 

CDS-PP que no ano de 2009, andaram a fazer campanha junto à entrada e saída do espaço 

que acolheu os idosos, durante as comemorações do “Dia do Idoso”, a centenas de quilómetros 

do Concelho. Assim sendo, referiu que o CDS-PP é que utilizou sempre as comemorações do 

“Dia do Idoso” para fazer campanha eleitoral autárquica e não o PPD-PSD, questionando se 

este ano o CSD-PP irá proceder novamente da mesma forma. --------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – afirmou que os 
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responsáveis pela história são aqueles que lá estiveram e pelo que se recorda não esteve 

nunca presente naquelas comemorações e quem faz parte da atual candidatura do CDS-PP 

não irá estar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Afirmou que se pode levar a efeito propaganda política em qualquer altura e em 

qualquer momento ou evento, agora, o que não está correto, é que, em período de campanha 

eleitoral, as entidades públicas dever-se-iam abster de organizar eventos, para os quais a sua 

intervenção possa trazer frutos para uma das candidaturas. -----------------------------------------------  

 ----------- Desafiou o Presidente da Câmara Municipal, sendo este candidato de uma das listas 

concorrentes ao ato eleitoral, a não se deslocar à Quinta da Malafaia para participar no evento, 

porque aí sim demonstrava algum sentido democrático e cívico, não aproveitando um evento 

organizado pela Câmara Municipal, para fazer direta ou indiretamente propaganda. ----------------  

 ----------- Acrescentou ainda, que a dois dias de terminar a campanha eleitoral irá ser realizada 

uma Reunião de Câmara Pública numa das Freguesias. Claro que se irá fazer campanha 

eleitoral, ainda para mais com o hábito que o Presidente da Câmara tem de gerir como bem 

entende a forma de realização dos trabalhos das Reuniões de Câmara. -------------------------------  

 ----------- Caso o CDS-PP perca o próximo ato eleitoral, prevê que mesmo assim se irá estar 

mais quatro anos a dizer que os problemas do Concelho começaram há mais de oito, ou que 

durante dezasseis anos nunca se fez nada no Concelho. Esses sim deveriam saber o que é a 

história, porque a história não se varre simplesmente com uma vassoura, nem com uma 

mudança de ciclo, a história faz-se todos os dias e durante dezasseis anos enterraram-se 

muitos milhões nesta terra, por isso é que as pessoas têm água e têm saneamento. ---------------  

 ----------- Seguidamente foi solicitado o uso da palavra por parte do Presidente da Câmara. ------  

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

referiu ser testemunha daquilo que assistiu há quatro anos e há oito anos e de certo que muda 

o subscritor, mas não muda a sigla partidária, nem muda o modo de operar e o modus operandi 
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daqueles é a via judicial e por isso já está habituado e essa não deixa de ser uma imagem 

triste. ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – tendo em atenção que o Membro André Chambel entregou à Mesa duas Propostas 

de Recomendação, pelo que solicitou aos Secretários da Mesa que procedessem à leitura das 

mesmas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1.º Secretário da Mesa da Assembleia Municipal CARLOS VIEGAS MARTINS DOS 

SANTOS – procedeu à leitura da primeira proposta entregue pelo Membro André Chambel: -----  

 ----------- “… Proposta de Recomendação ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O dever de neutralidade e imparcialidade das entidades públicas previsto na Lei 

Eleitoral procura garantir, por um lado, a igualdade de oportunidades e de tratamento entre as 

diversas candidaturas e, por outro lado, que não existam interferências exteriores no processo 

de formação da vontade dos cidadãos para o livre exercício do direito de voto. ----------------------  

 ----------- Assim, considerando o período eleitoral em que nos encontramos, considerando que o 

Dia Internacional do idoso se celebra a 01 de Outubro e considerando que ao promover a 

celebração desta efeméride com 11 dias de antecedência corre o risco de ser considerado 

favorecimento de uma das candidaturas perante os idosos do nosso concelho, a Assembleia 

Municipal de Oliveira do Bairro recomenda ao executivo que promova o Evento denominado 

"65 em Festa" em data coincidente ou posterior a da efeméride e, assim sendo, depois do dia 

das Eleições Gerais para as Autarquias Locais …” ------------------------------------------------------------  

 ----------- 2.º Secretário da Mesa da Assembleia Municipal GLADYS DEL CARMEN FERREIRA 

DE OLIVEIRA – procedeu à leitura da segunda proposta entregue pelo Membro André 

Chambel: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… Proposta de Recomendação ------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- O dever de neutralidade e imparcialidade das entidades públicas previsto na Lei 

Eleitoral procura garantir, por um lado, a igualdade de oportunidades e de tratamento entre as 

diversas candidaturas e, por outro lado, que não existam interferências exteriores no processo 

de formação da vontade dos cidadãos para o livre exercício do direito de voto. ----------------------  

 ----------- Assim, considerando o período eleitoral em que nos encontramos, considerando que a 

promoção de cerimónias de inauguração de Edifícios e Equipamentos durante o período de 

campanha eleitoral corre o risco de ser considerado favorecimento de uma das candidaturas 

perante os munícipes do nosso concelho, a Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro 

recomenda ao executivo que adie a abertura ou inauguração de novos Edifícios ou 

Equipamentos Municipais para o período posterior ao dia das Eleições Gerais para as 

Autarquias Locais …” --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente é concedido o uso da palavra ao Membro André Chambel para prestar 

alguns esclarecimentos sobre as supra mencionadas Propostas. -----------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – referiu que o evento 

“65 em Festa” não necessita de ser realizado impreterivelmente no dia 1 de outubro, poderá ser 

realizado posteriormente a essa data, independentemente de quem ganhar as eleições, uma 

vez que, certamente o evento será mantido. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita às inaugurações, considerou de bom tom que não se procedessem a 

inaugurações durante o período de campanha eleitoral que se inicia na próxima terça-feira. -----  

 ----------- De imediato é dado o uso da palavra aos Membros da Assembleia que desejassem 

intervir sobre o assunto. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA – relativamente à proposta relativa 

ao evento “65 em Festa”, questionou se a proposta de recomendação será para ter efeitos já no 

presente ano e passar a ser prática corrente nos anos subsequentes. ----------------------------------  

 ----------- Solicitou igualmente a interrupção dos Trabalhos da presente Sessão da Assembleia 
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Municipal para permitir às diferentes Bancadas tomar uma posição após auscultar os seus 

Membros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – recordou que se está a 

viver um momento muito particular e o Presidente da Câmara tem isso bem presente, tanto 

mais que, é habitual no mês de setembro, discutirem-se as taxas e os impostos municipais para 

o ano seguinte e tal não sucede este ano, porque o Presidente da Câmara entende que é um 

período excecional e deixa para o próximo Executivo essa onerosa missão, o que, considera 

perfeitamente razoável e por isso mesmo não critica essa decisão. --------------------------------------  

 ----------- O que considera criticável é haver “dois pesos e duas medidas”, porque por um lado 

se faz o que disse anteriormente e por outro lado diz-se que tudo é normal. Obviamente que 

este não é um período normal e o Executivo não tem sabido lidar com estas questões da forma 

que deveria e tal situação começou muito antes do “65 em Festa”, recordando os anúncios de 

página inteira que têm surgido no “Jornal da Bairrada”, as tão faladas reinaugurações. ------------  

 ----------- Acrescentou não ser de bom tom comemorar as efemérides antes do dia, não faz 

muito sentido e menos sentido faz comemorar aquele evento em período de campanha 

eleitoral.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu acreditar que se trata de uma situação legal, tanto mais que o Comunicado da 

Comissão Nacional de Eleições diz apenas que levanta alguma estranheza, pelo que, no seu 

entender há igualmente princípios de ética que têm de ser salvaguardados. --------------------------  

 ----------- Considerou que se está, provavelmente a subestimar a inteligência dos Munícipes e 

com certeza que estes terão a capacidade de “separar o trigo do joio”. ---------------------------------  

 ----------- LUÍS FILIPE FERREIRA DE CARVALHO – referiu ter assinado a presente Proposta 

de Recomendação, contudo, como Presidente de Junta de Freguesia, considera que as 

Propostas formuladas no decurso do Mandato devem ser cumpridas até ao seu termo, pelo 

que, se estivesse na posição do Presidente da Câmara faria o mesmo. É uma Proposta do 
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Mandato, é para ser cumprida no Mandato. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Se se considerar que o Presidente da Câmara não deve estar presente no referido 

evento, questionou se os Presidentes de Junta que se recandidataram também não deveriam 

estar ausentes do mesmo.--------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Proposta de Recomendação refere que se trata de períodos eleitorais, ou seja, daqui a quatro 

anos também não deverá ser comemorado o “65 em Festa” em período de campanha eleitoral. 

Relembrou que em anos anteriores o evento era realizado em outubro, tendo mesmo já 

ocorrido em novembro, não entendendo porque razão se vai comemorar, este ano, antes do 

Dia Internacional do Idoso. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que por parte da Comissão Nacional de Eleições não foi emitida uma 

Deliberação Final, mas antes, uma transmissão preventiva, antes que o estrago seja maior para 

a Câmara Municipal e para os seus titulares. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi solicitado o uso da palavra por parte do Presidente da Câmara. ------  

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

referiu que para situações distintas as receitas são distintas, dado que se está a tratar de algo 

que decorre do atual Mandato Autárquico, a outra questão prende-se com a decisão de 

impostos ou carga fiscal para os Munícipes, que salvo melhor opinião, deve ser realizado no 

próximo Mandato, tanto mais que ainda há tempo para o fazer, se não o houvesse traria essa 

mesmo Proposta sem qualquer problema e no sentido de os baixar, como também já o afirmou.  

 ----------- No que respeita aos anúncios no “Jornal da Bairrada”, informou que o contrato 

constou da Atividade Municipal de há dois anos atrás e cuja duração do mesmo era de três 

anos e que foi levado a efeito, de modo a que não houvesse a necessidade de negociar com o 

“Jornal da Bairrada” o preço de publicitação de cada iniciativa, cada evento promovido pela 

Câmara Municipal e é esse contrato que está a ser cumprido. Acresce a isto, o facto de o 
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“Jornal da Bairrada” ter estado encerrado durante duas semanas, o que sucedeu pela primeira 

vez, não tendo sido feita publicidade nesse mesmo período. -----------------------------------------------  

 ----------- Em seguida foram interrompidos os Trabalhos da presente Sessão da Assembleia 

Municipal pelo período de cinco minutos. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Decorrido o período de interrupção dos Trabalhos e não havendo mais nenhum 

Membro que desejasse intervir, foram ambas as Propostas de Recomendação colocadas à 

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

 ----------- Efetuada a votação relativamente à Primeira Proposta de Recomendação 

apresentada pelo CDS-PP, verificou-se que a mesma, foi Rejeitada por Maioria, com 14 

Votos Contra, 3 Abstenções e 9 Votos a Favor. ------------------------------------------------------------  

 ----------- Efetuada a votação relativamente à Segunda Proposta de Recomendação 

apresentada pelo CDS-PP, verificou-se que a mesma, foi Rejeitada por Maioria, com 14 

Votos Contra, 3 Abstenções e 9 Votos a Favor. ------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi dado o uso da palavra aos Membros que pretendessem apresentar 

uma Declaração de Voto. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA – declarou que a Bancada do 

PPD/PSD apresenta uma Declaração de Voto exclusivamente relativa à Segunda Proposta de 

Recomendação apresentada pelo CDS-PP. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse entenderem que, quem idealizou, quem deliberou, quem decidiu, quem projetou 

e quem implementou, tem também todo o direito de poder levar a efeito a inauguração, 

decidindo também, por isso mesmo, a data que considera mais oportuna, cabendo 

posteriormente à população fazer o juízo que tiver que fazer e por isso mesmo, a Bancada do 

PPD/PSD votou contra aquela Proposta de Recomendação. -----------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi efetuada uma intervenção por parte do Presidente da Mesa da 
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Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – referiu que não iria fazer qualquer avaliação, mas tão somente tecer algumas 

considerações sobre o que aconteceu e que se viveu durante os últimos quatro ano de 

Mandato na Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerou ter sido um Mandato com caraterísticas diferentes, dado terem ocorrido 

alguns factos que, na sua perspetiva, o tornaram bem diferente.------------------------------------------  

 ----------- Referiu terem sido vividos pontos altos, mas também alguns momentos que não foram 

tão bem conseguidos e, nem de longe nem de perto foi tudo bem feito, mas foi dado o melhor 

que cada um pôde e soube e disso não tem qualquer dúvida. ---------------------------------------------  

 ----------- Foram debatidas na Assembleia Municipal as grandes obras do Concelho e que se 

realizaram no decurso do presente Mandato e que foram comentadas, discutidas, apreciadas e 

criticadas até à exaustão Assembleia após Assembleia. É disso exemplo, a construção dos 

Polos Escolares e a Alameda da Cidade. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A respeito da obra da Alameda da Cidade, referiu que poderia ter sido projetada de 

outra forma, poderia ter sido desenvolvida de acordo com outros critérios técnicos, contudo, 

quem tinha que a adjudicar, adjudicou, quem tinha de a projetar, projetou e depois atribuiu a 

empreitada e a obra surgiu. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse não haver ninguém que seja intelectualmente sério que possa dizer, que 

esta não é uma grande obra para o Concelho de Oliveira do Bairro, a todos os níveis, porque 

ao longo de muitos dias teve o testemunho de inúmeros concidadãos de Oliveira do Bairro que, 

com rigor intelectual, fazem justiça a esta obra e dizem que é um grande avanço, uma grande 

modernidade e um salto incomensurável nas últimas décadas neste Concelho. ----------------------  

 ----------- Relembrou ainda as discussões que houve em torno da construção do Auditório, 

Biblioteca e sede da Junta de Freguesia de Oiã, uma obra megalómana segundo alguns, outros 
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dirão que tem utilidade, está a funcionar e poderia até funcionar com um maior ritmo. -------------  

 ----------- Em relação ao Quartel das Artes, referiu que alguns afirmam que é mais uma obra 

megalómana, mas o futuro irá dizer a verdade, tendo a esperança que esta grande obra vai de 

facto ajudar a criar nas gentes de Oliveira do Bairro um estilo de vida diferente, com mais 

urbanidade, mais civilidade, mais evolução, mais modernidade, respeitando contudo, todos os 

céticos que têm reservas, que quando fundamentadas têm o mesmo valor das suas convicções 

que agora apresentou. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou que a propósito das obras de restauro e requalificação do Edifício Público, 

de imediato colocou à disposição o gabinete da Mesa da Assembleia Municipal e o gabinete 

dos Membros da Assembleia Municipal, dado considerar que o interesse superior do Concelho 

estava acima da utilização que era dada àqueles gabinetes. -----------------------------------------------  

 ----------- A respeito do funcionamento das Assembleias Municipais, relembrou ter havido 

algumas aquisições que ajudaram a melhorar a participação dos Membros da Assembleia 

Municipal, como seja para além dos gabinetes já mencionados, o acesso à internet e as 

secretárias colocadas no Salão Nobre aquando da realização das Sessões da Assembleia 

Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Recordou ter sido um Mandato em que existiram renúncias, quer no Executivo logo no 

ato de posse por parte do Dr. Acílio Gala, na parte final renunciou também o Dr. Jorge 

Mendonça. Ao nível da Assembleia Municipal ocorreram igualmente algumas renúncias, a do 

Prof. Óscar Ribeiro, o Sr. Vítor Pinto, o Dr. Gilberto Rosa e da Dr.ª Inês Pato. ------------------------  

 ----------- Mais disse ter havido Membros da Assembleia Municipal que não estiveram tão 

presentes, estando ausentes em diversas Sessões, que justificaram nos termos da Lei, 

contudo, realçou que ninguém os levou a aceitar aquelas funções, se aceitaram foi porque 

quiseram e de forma a desempenhá-las o melhor que for possível. --------------------------------------  

 ----------- Lamentavelmente até outra situação ocorreu, partiram definitivamente o Membro da 
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Assembleia Municipal Sónia Silva e o Presidente da Junta de Freguesia da Mamarrosa Manuel 

Reis, factos estes que o marcaram de uma forma muito significativa.------------------------------------  

 ----------- Recordou ainda o falecimento do Dr. Fernando Peixinho, um ilustre cidadão do 

Concelho e antigo Membro da Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------  

 ----------- Afirmou que a Assembleia Municipal, na sua opinião, trabalhou muito, sendo disso 

exemplo os livros das Atas das Sessões da Assembleia Municipal e que marcam o trabalho que 

foi produzido e que perdurará para memória futura a contribuição que cada um deu neste 

órgão, com vista ao desenvolvimento do Concelho. Nos mesmos ainda se incluem as ideias 

que o Presidente da Câmara tem, fez, desenvolveu e criou e que podem de facto ser 

consultadas e que espelham o trabalho do Presidente da Câmara Mário João Oliveira, isso está 

garantido e ninguém o consegue contrariar. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- De igual forma, também naqueles livros de Atas se encontra espelhado o trabalho de 

muitas outras pessoas, nomeadamente, do Miguel Duarte, Sílvia Oliveira, Isabel Costa. ----------  

 ----------- Para além daqueles Técnicos, realçou igualmente aqueles que, mais de perto 

trabalharam com a Assembleia Municipal e que sem eles, muito daquilo que se conseguiu não 

teria sido possível, a Dr.ª Andreia, jurista da Câmara, serviços que solicitou por variadíssimas 

vezes e que de uma forma imediata, pronta e eficiente obteve resposta. A Dr.ª Catarina Pereira, 

a Dr.ª Sara Mieiro, responsável pela imagem dos eventos promovidos pela Assembleia 

Municipal e a Dr.ª Cristina Calvo. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Endereçou ainda um cumprimento especial à Vereadora Laura Pires, que coordenou 

com muita dedicação muitas das atividades da Assembleia Municipal, como foram disso 

exemplo as comemorações do 25 de abril, os Deputados de Palmo e Meio e outros. ---------------  

 ----------- Deixou ainda uma palavra de apreço a todos os quadros da Câmara Municipal, desde 

os Chefes de Divisão a todos os Assistentes Operacionais. ------------------------------------------------  

 ----------- Agradeceu a todos os líderes das diferentes Bancadas da Assembleia Municipal, Nuno 
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Barata, André Chambel e Armando Humberto, por terem sido elementos, cuja participação, cuja 

intervenção, cujo trabalho na Comissão Permanente, ajudaram de uma forma decisiva para que 

o funcionamento das Sessões da Assembleia Municipal fossem aquilo que na realidade se 

pôde observar e vivenciar, constatando-se que a dignidade da Assembleia Municipal, no que às 

Sessões da Assembleia diz respeito, esteve a um nível elevado. -----------------------------------------  

 ----------- Acrescentou ainda que, aqueles líderes de Bancada, apesar de jovens são 

personalidades de grande conhecimento político e de grande conhecimento técnico cada um na 

sua área de intervenção e são de facto uma mais valia para o futuro do Concelho de Oliveira do 

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

 ----------- Dirigindo-se aos Membros da Assembleia Municipal e aos Presidentes de Junta de 

Freguesia deixou uma palavra de muito apreço e reconhecimento pela forma cordata, 

responsável e interessada, com que defenderam e lutam pelas suas Freguesias e a este 

respeito citou as palavras de um grande político nacional o Dr. Álvaro Cunhal, que afirmou que 

“Quem luta perde ou ganha, quem não luta perde sempre” e este lema para os Presidentes de 

Junta é muito importante e foi isso que fizeram e reconhece esse mesmo papel. --------------------  

 ----------- Mais disse que cada um dos presentes fez o melhor que pôde e soube, para que este 

órgão saísse dignificado, agradecendo a correção, o respeito e a disciplina que se viveram ao 

longo destes quatro anos de Mandato Autárquico. ------------------------------------------------------------  

 ----------- Ao Executivo Municipal, na pessoa do Presidente Mário João Oliveira, mas sem 

qualquer exceção, deixou uma palavra de agradecimento. Ao Sr. Presidente da Câmara, 

porque se mais e melhor não esclareceu não foi porque manifestamente quisesse fugir a 

qualquer questão, nunca viu esse tipo de atitude, mas antes empenhamento em responder com 

o maior pormenor possível e quando assim não foi possível e os Membros da Assembleia 

Municipal o solicitaram por escrito, fê-lo por escrito, pelo que, é também inquestionável o 

respeito e a consideração que o Presidente da Câmara teve pela Assembleia. -----------------------  
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 ----------- Aos Vereadores do Executivo Municipal, não foi de facto solicitada a sua intervenção 

nas Assembleias Municipais, mas não o foram, porque nenhum Membro da Assembleia 

Municipal o solicitou, porque se tal tivesse ocorrido nunca o teria impedido. Quanto às futuras 

Assembleias Municipais, ficará nas vontades de quem cá estiver, uma maior participação dos 

Vereadores do Executivo Municipal, mas não depende de si, mas antes dos Membros da 

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

 ----------- Referiu ter tentado, desde o primeiro dia, ser o Presidente da Assembleia Municipal de 

todos os oliveirenses, o que o obrigava a respeitar da mesma forma todos os representantes 

eleitos por esses mesmos oliveirenses, muito embora num ou noutro momento tal não tenha 

acontecido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente aos Secretários da Mesa, primeiro àqueles que consigo estiveram a 

maior parte do Mandato, o Dr. Gilberto e à Dr.ª Inês, o seu agradecimento por toda a 

colaboração e todo o conhecimento que colocaram à sua disposição e para que os trabalhos da 

Assembleia Municipal decorressem da melhor forma possível. Aqueles que agora o 

acompanham, o agradecimento é idêntico, porque sem Mesa a Assembleia Municipal não pode 

funcionar, tendo por isso mesmo destacado ainda uma situação sui generis que aconteceu, que 

foi a queda da Mesa da Assembleia Municipal, um problema que foi bem resolvido e foi 

ultrapassado, provando que não há ninguém insubstituível. ------------------------------------------------  

 ----------- Constatou pois, que a Assembleia Municipal funcionou, mesmo em situações bastante 

adversas, mas os atos e as ações ficarão sempre com quem as pratica, e cada um, para atingir 

os seus objetivos, deve-o fazer com trabalho, competência e dedicação para o merecer e não 

são os outros, que por vezes até desconhecem muito do trabalho que cada um faz, que nos 

podem defender. Pode-se sim, ser-se solidários e leais e isso ninguém pode fazer pelo outro, 

ou se é, ou não se é. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Para concluir afirmou que a Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro, no presente 
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Mandato, teve de resolver o assunto mais difícil pós-democracia para o Concelho, o problema 

da Reforma Administrativa e Territorial Autárquica. Este foi o grande problema, a grande 

dificuldade que se viveu e lamentavelmente não se fez o suficiente para conseguir aquilo que 

todos desejavam, manter as seis Freguesias. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Apesar de tal ter sucedido, reconheceu que muito trabalho foi desenvolvido 

relativamente a este assunto e foi elaborado um dossier bem representativo do trabalho e da 

luta de um Povo pelos seus objetivos, de uma forma ordeira, participada, educada, correta e 

respeitadora, que foi reconhecida além fronteiras, como um dos bons exemplos ao longo de 

todo o processo desta Reforma e isso deve fazer encher a todos de orgulho e de grande 

satisfação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De igual forma a proximidade e as reuniões com os representantes autárquicos das 

Assembleias de Freguesia, foi bastante apreciado e deve ser, no futuro, melhorado, de forma a 

que sejam ouvidos mais vezes, saindo a política autárquica de Oliveira do Bairro mais rica com 

esse tipo de procedimentos e trabalho. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Aproveitou ainda para deixar o seu agradecimento e reconhecimento por um trabalho 

que não tem grande visibilidade, mas onde os verdadeiros representantes das Freguesias 

lutam todos os dias, dedicam-se, trabalham, consumindo alguns dos seus próprios bens, em 

defesa da sua terra e das suas gentes. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Terminou, dizendo que, nem sempre se trabalhou bem, não se fez tudo, longe disso, 

mas tem a noção de que se trabalhou muito, não tendo dúvidas que os livros das Atas, irão 

permitir que alguém, um dia, confirme, que todos os presentes muito dignificaram a Assembleia 

Municipal de Oliveira do Bairro, estando de consciência tranquila de que o trabalho 

desenvolvido, reconhecidamente e comprovadamente teve qualidade. ---------------------------------  

 ----------- Seguidamente e dado o aproximar da meia-noite, questionou os presentes se haveria 

condições de se concluírem os trabalhos na próxima hora. -------------------------------------------------  
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 ----------- Dado não ser previsível que os Trabalhos pudessem ser concluídos antes da uma da 

manhã e de acordo com o previsto no Regimento da Assembleia Municipal de Oliveira do 

Bairro, os Trabalhos referentes à presente Sessão da Assembleia Municipal de treze de 

setembro de dois mil e treze foram interrompidos, sendo novamente reatados em dezasseis de 

setembro de dois mil e treze, de acordo com o enunciado na Convocatória enviada a todos os 

Membros da Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Aos dezasseis dias do mês de setembro, do ano de dois mil e treze, no Salão Nobre 

dos Paços do Concelho, realizou-se a segunda Reunião relativa à Sessão Ordinária da 

Assembleia Municipal do mês de setembro, convocada para o dia treze de setembro do 

corrente ano, cuja Ordem de Trabalhos, já tinha sido previamente distribuída aquando da 

respetiva Convocatória. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

secretariados inicialmente por 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, Jorge Ferreira Pato, 

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

Assembleia Municipal CLARA MARIA DE JESUS OLIVEIRA PERALTA, GLADYS DEL 

CARMEN FERREIRA DE OLIVEIRA, MARIA JOÃO CORREIA RODRIGUES, ACÍLIO VAZ E 

GALA, JORGE DA COSTA GRANGEIA, MARISA PATO DOS SANTOS e MIRIAM ZULAY 

PEREIRA FERREIRA. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – informou que todos os Membros antes mencionados solicitaram por escrito, a 

justificação da falta à presente Sessão da Assembleia Municipal, tendo por conseguinte, as 

mesmas sido consideradas justificadas, tendo-se igualmente procedido às correspondentes 

substituições pelos elementos seguintes das respetivas Listas, que se encontravam presentes, 

sendo convidados a participar nos Trabalhos da presente Sessão da Assembleia Municipal 

MARIA FLOR DA ROCHA FERREIRA CANAS, ALBERTO JOSÉ RODRIGUES ZENHA 

MARTINS, RICARDO MANUEL DE JESUS CANIÇAIS e MARCOS ANTÓNIO PEREIRA GALA.  

----------- Dado que se encontrava incompleta a Mesa da Assembleia Municipal, o Presidente da 

Mesa da Assembleia Municipal, convidou o Membro Fernando Henriques, para exercer as 

funções de 2.º Secretário da Mesa da Assembleia Municipal.  ---------------------------------------------  

----------- Assim sendo, os trabalhos foram presididos por MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

SANTOS e secretariados por CARLOS VIEGAS MARTINS DOS SANTOS e por FERNANDO 

OLIVEIRA HENRIQUES. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Seguidamente e estando reunidas todas as condições para dar seguimento à Sessão 

da Assembleia Municipal, retomou-se de imediato à análise e discussão do ponto constante da 

Ordem de Trabalhos 5.1. – Apreciação da informação do Sr. Presidente da Câmara acerca 

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

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

realçou a visita do Primeiro-Ministro e do Ministro da Educação ao Concelho por ocasião da 
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inauguração de dois Polos Escolares, informação esta, que não consta da Informação sobre a 

Atividade Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que relativamente à construção do novo Centro de Saúde de Oliveira do 

Bairro estão a haver desenvolvimentos muito concretos. ----------------------------------------------------  

 ----------- Reportou-se ainda à chegada de uma das etapas da “Volta a Portugal em Bicicleta”, 

nomeadamente o concerto, o dia de descanso e toda a envolvência inerente àquela iniciativa 

que deu alguma visibilidade e notoriedade à Cidade e ao Concelho. ------------------------------------  

 ----------- Focou ainda a atividade “Municípios sem Fronteiras”, destacando a participação dos 

jovens das diferentes Freguesias do Concelho. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Deu a conhecer ter hoje entrado em funcionamento o Polo Escolar de Oiã Nascente. -  

 ----------- Reportando-se à obra da Alameda da Cidade, referiu que esta já mudou em definitivo 

aquilo que é toda uma imagem de Oliveira do Bairro, que apesar de ser Cidade há já dez anos, 

tinha muito pouco que evidenciasse isso mesmo, contudo, agora, por força dos investimentos, 

por força das empreitadas e dos projetos levados a efeito começa a ser digna dessa 

designação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou ter sido aprovado na última Reunião de Câmara, a atribuição de apoios ao 

arrendamento pelo segundo ano consecutivo, sendo que, em valor absoluto, quer em número 

de casais jovens a beneficiar deste apoio, o valor atribuído duplicou em relação ao ano anterior. 

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

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

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

 ----------- ADELINO FERREIRA DA CRUZ – interveio a fim de convidar todos os presentes a 

estarem presentes no dia 21 de setembro pelas 15.30, na inauguração do Parque da Vila do 

Troviscal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA – entregou a sua intervenção por 

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

 ----------- “…“O engenheiro do penta” ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Já aqui falei da senhora arquiteta do edifício educação … Dra. Laura Pires ---------------  

 ----------- Já aqui falei do trabalho invisível mas frutuoso do senhor Vereador, Dr. Carlos Ferreira 

(difícil de valorizar nestes tempos em que para alguns ser doutor é um defeito). ---------------------  

 ----------- Hoje, nesta atividade municipal quero falar-vos do “engenheiro do penta”  -----------------  

 ----------- O nosso engenheiro do penta é o Sr. Vice-Presidente, Joaquim Santos  -------------------  

 ----------- Podemos discutir postura e maneiras de ser, personalidade, podemos até discutir 

capacidades de relacionamento … do nosso engenheiro do penta, mas não o trabalho, mas 

não a obra… --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Se ouve alguém que a pensou, que a idealizou e até que a decidiu … e que fez tudo 

isso bem foi o Sr. Presidente … -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mas foi o Sr. Engenheiro Joaquim Santos que implementou as obras, que, no âmbito 

das suas competências, as concretizou… -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- E porque num penta, por definição, só cabem cinco … aqui ficam as cinco obras do 

penta: Os Polos escolares; entrada poente da cidade, alameda da cidade; quartel das artes; 

feira da palhaça… -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Cinco obras que só nos polos escolares, por serem oito passariam a 12. ------------------  

 ----------- Cinco por serem projetos de raiz deste executivo que o Sr. Engenheiro concretizou no 

terreno ... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mas podiam ser mais … ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Como concluiu, melhorando profundamente outras obras, como o espaço inovação, o 
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auditório e biblioteca de Oiã …  -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- São cinco mas poderiam ser mais se considerasse as requalificações das escolas 

primárias, a requalificação da “casa verde”, ou a requalificação do edifício público.  ----------------  

 ----------- Temos Engenheiro, não é do Porto (já que é do Benfica, claramente um grande 

defeito) mas deu vitórias a este executivo e a este PSD que merecem reconhecimento … o 

meu reconhecimento… ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sr. Presidente Mário João Oliveira, muitos parabéns … curvo-me perante a sua 

capacidade de escolha das suas equipas, a qualidade das pessoas que ajudou a escolher e a 

mestria com que as conduziu … Sabe que nunca foi um homem só … e que homens e 

mulheres teve ao seu lado… -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi um grande trabalho … foi um extraordinário trabalho … Muitos parabéns … O 

senhor cumpriu … O senhor Presidente e a sua equipa mudaram o rosto do nosso Concelho … 

Foi gratificante servi-lo e à sua equipa … ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Concluo senhor Presidente com uma palavra de reconhecimento à Santa Casa da 

Misericórdia que viu inaugurado o seu centro de cuidados continuados. Uma realidade difícil de 

atingir, um grande trabalho dessa instituição e de muitas outras entidades entre as quais está 

também este executivo municipal. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Uma última palavra, que será um convite à reflexão. Em breve teremos um novo 

centro de saúde em Oliveira do Bairro … mais uma vitória deste executivo, deste PSD. -----------  

 ----------- Mas importará percebermos o que se fará do edifício da Santa Casa onde funciona 

hoje o nosso centro de saúde … Importará perceber de que forma poderemos nós ajudar 

Misericórdia a requalificar este equipamento e a dar-lhe novas valências … --------------------------  

 ----------- Devemos lutar por manter este equipamento ao serviço da saúde … procurar 

estabelecer um contrato programa que permita, por exemplo, que o atual edifício do centro de 
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saúde, possa vir a ser no futuro uma unidade ligada à reabilitação (componente dos 

tratamentos em saúde que hoje, para deles usufruirmos, somos obrigados a recorrer ao sector 

privado da saúde) … ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- É um convite à reflexão….é uma sugestão que aqui deixo à sua consideração superior 

… por ser uma vontade da própria instituição …” --------------------------------------------------------------  

 ----------- VICTOR MANUEL DOS SANTOS LOUREIRO – relativamente à aquisição de um 

prédio rústico, para futura permuta, tendo solicitado que fosse melhor esclarecido o que se 

pretende com este negócio e quais os intervenientes na permuta.----------------------------------------  

 ----------- Relativamente à adenda ao Contrato celebrado com Carlos Manuel da Silva Nunes, 

procurou saber o conteúdo da referida adenda. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Questionou se a AdRA já liquidou todas as importâncias, ou se ainda deve algum valor 

relativo à alienação do fornecimento de água ao Concelho. ------------------------------------------------  

 ----------- Em relação à questão das rotundas na E.N. 235 questionou se aquela que se 

encontrava prevista para o Silveiro, já não será construída. ------------------------------------------------  

 ----------- ACÁCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA – questionou se o valor do 5.º Adicional ao 

Contrato da Empreitada da “Nova Alameda da Cidade” se confirma como sendo de 177,96 € 

(cento e setenta e sete euros e noventa e seis cêntimos). --------------------------------------------------  

 ----------- Tendo em atenção a informação que houve a cessação do Contrato de Trabalho com 

a colaboradora Júlia Sofia Rodrigues, procurou saber porque razão foi celebrado um novo 

contrato com a mesma no montante de 6.000,00 € (seis mil euros). -------------------------------------  

 ----------- Referiu existirem rumores de que o Governo pretende vender o capital social da 

Empresa Geral do Fomento e como tal, privatizar todas as empresas ligadas aos Resíduos 

Sólidos, pelo que, questionou se a Câmara Municipal tem conhecimento desta situação. ---------  

 ----------- Tendo em atenção a diminuição da frequência de recolha de lixos em alguns locais do 
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Concelho, procurou saber se esta alteração à periodicidade de recolha, influencia os valores 

contratualizados, ou se o Município paga essa mesma recolha em função da quantidade e do 

peso, à empresa SUMA. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à 2.ª Revisão do Plano Diretor Municipal, constatou que a mesma se 

encontra aprisionada pelas burocracias impostas pela Direção Regional do Centro, 

questionando contudo, porque razão, após dois Mandatos, tudo permanece na estaca zero. ----  

 ----------- No que respeita à revisão do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, 

considerou que a mesma já é tardia e a roçar alguma irresponsabilidade, dado que a Lei já data 

de 2006 e as últimas alterações, de 2009, ou seja, passaram quase 4 anos e esta revisão ainda 

se encontra em análise, o que demonstra a falta de sensibilidade do Executivo Municipal para a 

defesa das pessoas e bens, tendo em atenção a floresta que ardeu e que, resulta em prejuízos 

para os particulares em termos económico-financeiros, tendo solicitado que esta questão fosse 

priorizada em detrimento de obras megalómanas que se vão erguendo no Concelho e que 

denotam um grande défice de humanização. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sendo mencionado na Atividade Municipal, as ações que tem havido no âmbito da 

gestão de combustíveis, no que respeita à limpeza de terrenos, questionou quais foram os 

terrenos em que tal prática decorreu, uma vez que, é testemunha de que o atual Executivo 

Municipal não tem ligado nada ou quase nada a estas situações, sendo que, no seu caso 

particular, habita numa zona onde o risco de incêndios é bastante elevado, tendo já endereçado 

diversas reclamações à Câmara Municipal, contudo, não houve qualquer resultado. ---------------  

 ----------- Procurou saber qual a percentagem de redução dos licenciamentos de obras no 

Concelho, solicitando que no futuro fossem elaborados mapas comparativos. ------------------------  

 ----------- Relativamente ao novo Armazém Municipal, questionou se o mesmo não se 

encontrava previsto para o Silveiro e se, já foi paga a verba relativa à alienação das antigas 

instalações municipais. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- No que respeita ao Quartel das Artes Dr. Alípio Sol, questionou quando é que o 

mesmo será inaugurado e qual o custo final daquele equipamento. --------------------------------------  

 ----------- Tendo em atenção a informação relativa à obra de construção do novo Polo Escolar 

na Mamarrosa e sendo afirmado que há necessidade de reformular o projeto de estabilidade, 

constatou que a Câmara Municipal “comprou gato por lebre” e que o mesmo não será uma 

realidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação à obra da Alameda, que foi inaugurada sem que a empreitada estivesse 

concluída, questionou se já tinham sido calculados os custos finais e totais daquela obra. --------  

 ----------- Referiu que para o Partido Socialista a obra de construção do novo Centro de Saúde 

de Oliveira do Bairro deveria ter sido uma prioridade, nomeadamente sobre a construção do 

Quartel das Artes Dr. Alípio Sol. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a “Volta a Portugal em Bicicleta” afirmou que o que andou à volta foram as 

cabeças dos oliveirenses, para conseguirem entrar e sair da Cidade para tratar dos seus 

assuntos, tendo afirmado que, houve muita festa e romaria, pois não custa nada gastar o que 

não nos pertence. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que concerne à Requalificação da Escola Básica de Oiã, questionou porque razão 

o investimento elegível é tão reduzido relativamente ao investimento total e se mesmo assim a 

requalificação irá avançar. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – tendo em atenção o 

recente acidente mortal no cruzamento do Silveiro, procurou saber o ponto de situação sobre a 

construção da rotunda prevista para o local. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo conhecimento da Proposta apresentada pelos Vereadores do CDS-PP, 

relativamente à realização do evento “65 em Festa” na Reunião de 29 de agosto e que se 

realizou no Troviscal, contudo, pelo que verificou, até ao momento essa mesma Proposta não 

foi discutida e votada, apesar de ter havido uma outra Reunião de Câmara. --------------------------  
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 ----------- Havendo diversas referências na Atividade Municipal, à inauguração da Alameda da 

Cidade, contudo e apesar de todas estas referências, constata-se igualmente a alusão a obras 

e outras situações relativas àquela obra que ainda não se encontram concluídas, pelo que não 

entende como pode haver inaugurações de obras que não se encontram concluídas, tendo a 

este respeito focado a questão do novo Polo Escolar que abriu hoje com trabalhos a serem 

ainda necessários realizar, manifestando alguma estranheza que aquele equipamento entre em 

funcionamento sem água, gás, telefone e com o ar condicionado desligado tendo questionado 

quantos alunos é que iniciaram as suas aulas naquelas novas instalações. ---------------------------  

 ----------- Procurou saber se já existe uma data previsível para a inauguração do “Quartel das 

Artes Dr. Alípio Sol”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De igual modo, questionou se já existe uma previsão para o início da Discussão 

Pública relativa à 2.ª Revisão do PDM. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que o quadro constante da página 10 não diz rigorosamente nada, assim 

como nada é percetível na página seguinte em relação à questão da Proteção Civil, solicitando 

que os assuntos fossem mais explicitados e melhor elaborados.------------------------------------------  

 ----------- Apesar de tardio, deu os parabéns ao Presidente da Câmara e ao Vereador do 

Pelouro, por se começar a tratar da economia e do empreendedorismo e aproveitar uma 

Candidatura aberta para a área de acolhimento empresarial, esperando que a candidatura 

tenha o mérito necessário para ser aprovada, uma vez que, pelo conhecimento que tem, são 

muitas as candidaturas apresentadas. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deu igualmente os parabéns ao Presente da Câmara pelo projeto, lançamento, 

concurso, adjudicação e candidatura para construção do Centro de Saúde de Oliveira do Bairro, 

já que, Oliveira do Bairro era um dos poucos Municípios que poderiam beneficiar desta 

Candidatura. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita aos diversos apoios que têm vindo a ser dados às Associações do 
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Concelho, questionou para quando é que se prevê a aprovação do Regulamento de Apoio às 

Associações prometido há oito anos. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Lamentou o facto de serem gastos 500.000,00 € (quinhentos mil euros) em sete anos, 

para comparticipar a realização em Oliveira do Bairro do evento “Volta a Portugal em Bicicleta”.  

 ----------- PEDRO MIGUEL PEREIRA DE CARVALHO – constatou que a Atividade Municipal 

tem a marca do PPD/PSD, uma marca de trabalho, de qualidade e de muito esforço e 

dedicação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que, alguns Membros da Assembleia Municipal procuraram “uma agulha 

num palheiro”, outros fizeram a “crítica pela crítica”. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Quanto às afirmações do Membro André Chambel em relativamente ao Polo Escolar 

de Oiã Nascente, referiu que aquele terá metido mais água do que aquela que existe no local, 

uma vez que, quem esteve na inauguração daquele equipamento teve a oportunidade de lavar 

as mãos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita à questão da AdRA, relembrou que o assunto já tinha sido discutido 

há quatro anos durante a última Campanha Eleitoral para os órgãos autárquicos, tendo os 

oliveirenses escolhido o que pretendiam, contudo o Candidato do CDS-PP pretendeu trazer 

novamente o assunto à colação. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou que há quatro anos atrás todos diziam que o Polo Escolar do Troviscal não 

iriam ser construído, mas hoje o mesmo encontra-se já inaugurado. Em relação ao Polo Escolar 

da Mamarrosa anda-se a dizer o mesmo, não entendendo a preocupação do Partido Socialista 

com aquele Polo, estando a ser levado a efeito um acerto à semelhança do que sucedeu em 

Bustos e que vai levar à sua construção. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu não ver qual é o problema da existência do separador central na Alameda, 

sendo que, todos entendem ser uma mais valia para Oliveira do Bairro, à exceção do CDS-PP 

que diz ser um grande problema. Agradeceu ao Vice-Presidente da Câmara, todo o esforço e 
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dedicação que colocou na obra da Alameda da Cidade. -----------------------------------------------------  

 ----------- Tendo em atenção que ainda há muito para fazer, confessou esperar que o Presidente 

da Câmara e a equipa por si escolhida, continue a fazer aquilo que ainda não foi feito. ------------  

 ----------- FERNANDO OLIVEIRA HENRIQUES – relativamente à reparação do Talude na E.M. 

596, junto à ponte do caminho de ferro e que impedia a utilização do passeio, tendo solicitado 

ao Presidente da Câmara que esclarecesse porque razão essa mesma intervenção não foi 

realizada há mais tempo. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita ao PDM, afirmou haver um ligeiro avanço no processo e quem 

conhece a complexidade de um documento como aquele e quem dialoga com os Técnicos 

Municipais poderá perceber melhor que é um processo complexo, recordando que Anadia já há 

12 anos que tenta conseguir a aprovação da revisão ao seu PDM, sendo que, Oliveira do Bairro 

terá garantido algum avanço uma vez que, alguns dos trabalhos que competiam a outras 

entidades foram executados pela própria Autarquia, com vista à celeridade de todo este 

processo, sendo muito provável, por conseguinte, que até ao final do ano, o documento venha 

a ser submetido à discussão pública. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação ao Polo Escolar da Mamarrosa e tendo a obra já estado parada por causa 

de um posto de transformação que teve de ser deslocado e entretanto a mesma encontra-se 

novamente parada devido ao facto de os cálculos de estabilidade terem sido elaborados sem 

que o autor do projeto tenha avaliado as caraterísticas geológicas do terreno, pelo que, dado 

que estes lapsos irão incidir não só sobre o custo da obra, mas também na morosidade da 

execução da empreitada, tendo questionado se a Câmara Municipal irá acionar algum processo 

contra o autor do Projeto de Estabilidades. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à construção da Área de Acolhimento Empresarial e tendo a obra já 

sido adjudicada, considerou extremamente positivo que a Autarquia tenha avançado com o 

projeto, na medida em que irá permitir o surgimento de algumas empresas que, além de 
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proporcionarem a criação de alguns postos de trabalho e em áreas eventualmente inovadoras, 

serão sempre uma mais valia para o Concelho. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerou que a obra do Centro de Saúde já devia ter avançado há muitos anos, 

tendo o Executivo aproveitado bem a oportunidade para se candidatar a fundos comunitários, 

tendo mobilizado os Técnicos Municipais, para que estes conseguissem preparar o processo de 

candidatura em tempo recorde. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que todos os Membros da Assembleia Municipal já se pronunciaram sobre 

aquela obra, sendo esta, uma obra que enobrece a Cidade de Oliveira do Bairro e apesar dos 

contratempos e outros problemas havidos durante a realização de uma obra desta 

envergadura, os resultados estão à vista, tendo os comerciantes elogiado a mesma, dada a 

melhoria dos espaços à frente dos seus estabelecimentos. -------------------------------------------------  

 ----------- Constatou que o Executivo Municipal continua a apoiar financeiramente o tecido 

associativo e instituições de solidariedade, de forma a que aqueles possam levar por diante a 

execução de projetos necessários à prestação de serviços direcionados à população residente 

na sua área de influência.---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Destacou ainda a inauguração do Parque do Carreiro Velho em Perrães, a realização 

da Fiacoba e Feira do Cavalo, a Volta a Portugal em Bicicleta e os jogos “Municípios sem 

Fronteiras”, uma evidência de que o Concelho se tem tornado mais atrativo para a população 

residente, mas como a sua divulgação a nível regional e nacional. ---------------------------------------  

 ----------- MANUEL AUGUSTO DOS SANTOS MARTINS – relativamente ao evento “Volta a 

Portugal em Bicicleta”, recordou que se pretender realizar publicidade na televisão, ficará muito 

mais caro do que aquilo que foi pago no apoio ao evento, sendo estas apostas que valorizam o 

Concelho, no entanto a cobertura televisiva focou-se muito na estrada e pouco na envolvente, 

sendo contudo, a Câmara Municipal, alheia a esta situação. -----------------------------------------------  

 ----------- Em relação à Fiacoba e Feira do Cavalo, foi um evento que trouxe muita gente de fora 
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do Concelho, pelo que, considera que deve o mesmo continuar, melhorando os pormenores 

relacionados com a sua dinamização, nomeadamente a nível industrial e comercial. ---------------  

 ----------- Endereçou os parabéns à ADREP pelo trabalho desenvolvido na organização da 

Prova de BTT de âmbito nacional e que contou com o apoio da Câmara Municipal, tendo havido 

uma transmissão televisiva do evento que mostrou não somente a Vila da Palhaça, mas 

também o Concelho de Oliveira do Bairro. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita à Feira da Palhaça, informou que o empreiteiro entrou hoje em obra 

para execução da 2.ª Fase, esperando que os arruamentos sejam igualmente levados a efeito o 

mais brevemente possível. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- CARLOS VIEGAS MARTINS DOS SANTOS – deu os parabéns à Câmara Municipal 

pela realização da obra de recuperação do Aqueduto no Troviscal, tendo em atenção que era 

uma necessidade que já se vinha a sentir há bastante tempo. ---------------------------------------------  

 ----------- Referiu haver bastante preocupação em relação à questão das passadeiras no 

cruzamento do Porto Clérigo, relembrando ter durante anos batalhado para que as mesmas 

fossem implantadas no local, dado serem uma necessidade, esperando que não caia no 

esquecimento e tal venha a suceder num futuro próximo. ---------------------------------------------------  

 ----------- Em relação à Alameda da Cidade e numa época em que a preocupação com a 

deficiência está na ordem do dia, abordou a questão dos lugares para deficientes na Alameda e 

apesar de estar consciente que nem tudo se encontra terminado, o que é certo é que ao longo 

de três quilómetros, não haverá muito mais do que doze lugares reservados para deficientes e 

que se encontram sinalizados no pavimento, pois sinalização vertical não existe. -------------------  

 ----------- Mais disse que, no estacionamento em frente ao Quartel da GNR o lugar para os 

deficientes encontra-se situado na ponta norte do mesmo, o que não está correto devendo 

antes encontrar-se perto do acesso à GNR. De igual forma entre espaço onde se localizava a 

antiga cadeia e o Posto de Turismo, não se vislumbra qualquer marcação de lugares para 
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deficientes e, inclusivamente aqueles dois que havia junto à Caixa de Crédito Agrícola, 

desapareceram, o mesmo se passando junto ao Edifício do Tribunal. -----------------------------------  

 ----------- Acrescentou ainda que no Parque Desportivo existe apenas um lugar reservado a 

deficientes, no Centro de Saúde não existe qualquer lugar reservado, o mesmo se passando no 

estacionamento junto aos Paços do Concelho. Todas estas situações podem e devem ser 

melhoradas pelo Executivo Municipal, em prol de todos aqueles que têm as suas limitações. ----  

 ----------- Seguidamente foi solicitado o uso da palavra por parte do Membro João Sol a fim de 

prestar um esclarecimento. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- JOÃO PAULO CASTELO DA ASSUNÇÃO SOL – esclareceu ter estado presente na 

inauguração da Escola de Oiã Nascente e havia água. ------------------------------------------------------  

 ----------- Agradeceu o convite formulado pelo Presidente da Junta de Freguesia do Troviscal, 

salientando que poderá vir a estar presente, contudo, o mesmo poderá não se passar com os 

elementos do CDS-PP, dada a proposta apresentada na última sexta-feira. ---------------------------  

 ----------- O Presidente da Mesa da Assembleia Municipal interrompeu este Membro, referindo 

que o esclarecimento tinha sido despropositado. --------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – esclareceu o Membro 

João Sol que o Presidente da Junta de Freguesia do Troviscal não é candidato às próximas 

Eleições Autárquicas. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu igualmente o Membro Pedro Carvalho, que não foi a população que quis a 

adesão à AdRA, mas sim o Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, tendo as 

pessoas acreditado naquilo que foi dito pelo PPD/PSD de que não iriam haver aumentos. 

Agora, sabe-se que alguns aumentos são de 300%. ----------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita ao investimento na Freguesia de Bustos, realizada pela AdRA, a 

mesma cifrou-se em cerca de dois milhões de euros, que era a receita da água em três ou 
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quatro anos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Agradeceu a referência ao tempo que o CDS-PP irá perder com os estudos e 

despesas no que respeita ao separador central da Alameda, pois irão ter de resolver imensos 

problemas que foram provocados e isso vai levar um certo tempo a ser estudado. Acrescentou 

que o próprio Presidente da Câmara continua a demorar tempo a estudar dossiers que já 

existem na Câmara há oito anos. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo sido afirmado que havia água no Polo Escolar de Oiã Nascente, questionou se 

o mesmo sucedia com o gás, telefone e ar condicionado, sobre estes equipamentos nada foi 

mencionado, ou seja, constata-se que os mesmos não se encontravam em funcionamento. -----  

 ----------- Em relação ao Polo da Mamarrosa, referiu que a questão se prende com o facto de o 

arquiteto que elaborou o projeto tem um processo contra a Câmara Municipal por falta de 

pagamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – relembrou ter sido acordado 

que as intervenções para esclarecimento seriam efetuadas após a intervenção do Presidente 

da Câmara, o que se revelava mais adequado, uma vez que, se por exemplo o Membro André 

Chambel pretender ver esclarecido um determinado ponto, é já a sua terceira intervenção, pelo 

que, sugeriu que o período de esclarecimentos fossem realizados após intervenção do 

Presidente da Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – referiu que o Membro Armando Humberto estava corretíssimo, contudo, julgava que 

o pedido de esclarecimento do Membro João Sol fosse somente isso mesmo, um 

esclarecimento, mas foi um erro que assume. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- 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 – a 



 

Sessão da Assembleia Municipal de 13.09’13   63|86 

respeito do convite formulado pelo Membro Adelino Cruz disse que estará presente, naquela 

que será uma reinauguração do Parque. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente aquele que é o atual edifício da Misericórdia, aquela instituição deixará 

de receber a renda assim que o novo Centro de Saúde esteja concluído e concerteza que a 

Autarquia estará atenta às necessidades da Santa Casa da Misericórdia e dará o apoio ao que 

se entender fazer, no âmbito da parceria que tem vindo a ser desenvolvida entre ambas as 

partes. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que o trabalho desenvolvido é um trabalho de equipa, nomeadamente do 

Executivo Municipal, equipa essa que ainda se encontra em funções e a desenvolver trabalho. -  

 ----------- Informou que o montante de oito mil euros se prende com a aquisição e posterior 

permuta, do terreno que confina com a Rua das Obras Sociais, ou seja, em vez de haver uma 

cedência a título oneroso dos metros cedidos para o arruamento, foi realizado este negócio. ----  

 ----------- Mais informou que a adenda ao Contrato do colaborador Carlos Nunes, teve a ver com 

a necessidade de ver refletido no Contrato, o direito a conduzir viaturas do Município, algo que 

deveria ter constado logo no Contrato inicial e por isso mesmo tem efeitos retroativos. ------------  

 ----------- Relativamente à questão da AdRA, informou que ainda falta receber uma prestação 

que se encontra prevista vir a ser recebida no final do corrente ano. -------------------------------------  

 ----------- No que concerne à rotunda do Silveiro, referiu que não deixará de lutar junto das 

Estradas de Portugal pela sua construção. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deu os parabéns à ADREP por mais uma brilhante iniciativa que foi levada a efeito e 

toda a qualidade que colocaram nesta prova de âmbito nacional.-----------------------------------------  

 ----------- Confirmou que o empreiteiro já entrou em obra para a execução da 2.ª Fase da Feira 

da Palhaça, sendo que a questão dos acessos é igualmente uma das suas preocupações, pelo 

que, brevemente haverá alguns desenvolvimentos nessa matéria. ---------------------------------------  
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 ----------- Agradeceu as informações, o pormenor e o cuidado da análise efetuada relativamente 

aos espaços destinados a deficientes, foi algo se teve em atenção aquando da empreitada da 

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

 ----------- Em relação à questão da passadeira no Porto Clérigo, informou que a mesma irá ser 

levada a efeito numa empreitada que se encontra prevista para pinturas e repinturas no 

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

 ----------- No que diz respeito aos aumentos de 300% na fatura da água, solicitou ao Membro 

André Chambel que demonstrasse, com documentos, uma fatura de um qualquer casal com um 

ou dois filhos, que assim já estivesse, que habite em Oliveira do Bairro e que tenha tido aquele 

tipo de aumento, porque é obrigação dos presentes falar verdade e aquilo que foi afirmado não 

corresponde à verdade. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Afirmou não haver qualquer processo em Tribunal da firma Arquiteto Veiga Camelo 

contra a Câmara Municipal, dado não existir qualquer dívida da Câmara Municipal para com 

aquele Arquiteto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação à Proposta apresentada pelos Vereadores do CDS-PP, recordou que os 

mesmos estiveram presentes na reunião seguinte à apresentação da Proposta e não fizeram 

qualquer referência à mesma. Recordou ainda que a Candidatura do CDS-PP fez uma queixa e 

após as alegações produzidas pela Câmara Municipal, já foi emitida a decisão. ---------------------  

 ----------- Relativamente à obra da Alameda, a mesma encontra-se ao serviço da população, 

com o elogio de muitas pessoas, sobretudo daqueles que têm a virtude de ser isentos. -----------  

 ----------- Afirmou que o Polo Escolar de Oiã Nascente possui todas as condições, pelo que, os 

Membros da Assembleia Municipal não devem ficar preocupados, porque os alunos, 

professores e auxiliares têm muito melhores condições do que aquelas que tinham há oito anos 

atrás, quando iniciou funções como Presidente da Câmara. ------------------------------------------------  

 ----------- Informou que o Quartel das Artes será inaugurado na devida altura. ------------------------  
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 ----------- No que respeita à questão do PDM, referiu que a informação constante da Atividade 

Municipal é extensa e daquilo que for da competência da Câmara Municipal, próximo do fim do 

ano aquele documento poderá estar em discussão pública. Relembrando que o Governo do 

PPD/PSD e do CDS-PP se encontra em funções há dois anos, enquanto que, no período de 

oito anos, o PS esteve em funções durante seis anos, pelo que, as responsabilidades devem 

recair sobre esta última sigla partidária e não no atual Governo. ------------------------------------------  

 ----------- Considera que nestas situações apesar de ter de haver exigência, existe demasiada 

burocracia, dado tratar-se de um documento extremamente importante, contudo, há que 

reconhecer que são demasiados anos para aprovar aquele documento. -------------------------------  

 ----------- O Centro de Saúde de Oliveira do Bairro irá ser uma realidade, graças à persistência 

que tem havido e aproveitando esta oportunidade que surgiu com a Candidatura.-------------------  

 ----------- Relativamente ao Regulamento de Apoio às Associações, mencionou que assim que 

estiver pronto, será presente à Assembleia Municipal para aprovação, disse contudo que, 

defende muito mais algo que tenha por base uma matriz com normas, do que um Regulamento 

propriamente dito, dada a grande dispersão de atividades e dada a grande variedade de 

tipologia de Associações, sendo que, nestes últimos oito anos e salvo raras e pequenas 

exceções, esta matriz foi constante e aplicada com justiça por entre as diferentes Associações.  

 ----------- Reportando-se à questão da “Volta a Portugal em Bicicleta”, referiu que o melhor será 

recuar nos anos e a somar os dinheiros gastos em muitas outras coisas, bibliotecas, museus e, 

se calhar, algum dia chega-se a números astronómicos. É um ponto de vista que discorda, 

tanto mais que os orçamentos são anuais e aprovados pela Assembleia Municipal. ----------------  

 ----------- Referiu que certas e determinadas afirmações que são produzidas por elementos da 

Assembleia Municipal são perfeitamente dispensáveis. ------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente ao adicional de 177,96 € (cento e setenta e sete euros e noventa e seis 

cêntimos), informou que o valor é acrescido de IVA, tanto mais que decorre da Lei. ----------------  
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 ----------- A avença contratualizada com a Dr.ª Júlia, advém do términus do Contrato, sendo no 

entanto ainda necessário desenvolver alguns trabalhos ao nível das empreitadas, trabalho esse 

que vinha sendo desenvolvido por aquela colaboradora, pelo que se tornou necessário realizar 

uma avença. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita à EGF e aos Resíduos Sólidos Urbanos, confirmou que o Governo 

pretende alienar aquela empresa, sendo no entanto uma decisão que somente será tomada 

após o próximo ato eleitoral, havendo muitas questões ainda por resolver e que se encontra em 

discussão. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à frequência de recolha de lixos, relembrou ter sido assinado um 

Contrato com a empresa SUMA, dado terem sido colocadas ilhas ecológicas na Alameda e 

para não pagar mais do que vinha já a ser pago, foi feita uma reanálise dos circuitos, para que, 

com força da recolha de diferentes tipos de lixos nas ilhas ecológicas, haver aquele tipo de 

compensação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que dispensava os comentários da pouca sensibilidade em relação à defesa 

da floresta, dado os cidadãos de Oliveira do Bairro merecerem todo o respeito, sendo que às 

obras consideradas megalómanas pelo Membro da Assembleia Municipal, será feito o devido 

juízo pela população nas próximas eleições autárquicas. ---------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita à limpeza de terrenos de particulares, informou que poderão ser 

disponibilizadas as correspondentes informações junto dos Serviços da Autarquia responsáveis 

por aquela matéria. Relembrou que a Autarquia não pode intervir em terrenos em que se 

desconhece quem é o proprietário, muito menos se pode notificar alguém que já não é o 

proprietário, pelo que, sem esse cadastro, não é possível realizar um melhor trabalho. ------------  

 ----------- Referiu já ter anteriormente informado onde é que se iria construir o novo Armazém 

Municipal, na Zona Industrial de Vila Verde, sendo que, o pagamento por parte da empresa que 

comprou os atuais terrenos, já se encontra quase todo liquidado. ----------------------------------------  
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 ----------- Em relação ao custo do Quartel das Artes, informou que o custo daquela obra, é o 

custo da empreitada, não tendo até ao momento sido apresentado qualquer adicional. ------------  

 ----------- Acerca do Polo Escolar da Mamarrosa, informou que na próxima semana o 

empreiteiro reentrará em obra, sendo normal, dado o limite temporal para apresentação das 

Candidaturas, que não se tenha tempo para levar a efeito estudos geológicos. ----------------------  

 ----------- Mencionou que, logo que estejam ultimadas as contas relativas à obra da Alameda da 

cidade, as mesmas serão apresentadas à Assembleia Municipal. ----------------------------------------  

 ----------- No que concerne à Requalificação da Escola Básica de Oiã, referiu que a elegibilidade 

não depende da vontade da Câmara Municipal, depende do respetivo enquadramento, 

aguardando-se a aprovação da respetiva Candidatura. ------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foram solicitados alguns esclarecimentos por parte de alguns Membros 

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

 ----------- FERNANDO OLIVEIRA HENRIQUES – tendo sido afirmado por um Membro, que a 

Alameda era perigosa, questionou se já tinha havido algum acidente que justificasse essa 

afirmação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

remeter cópia da fatura onde consta o aumento de 300% relativamente ao que era 

anteriormente, não podendo essa questão ser limitada ao casal com dois filhos, já que, os 

comerciantes também pagam e esses viram a fatura aumentada em 300%. --------------------------  

 ----------- Referiu que a Participação que irá fazer junto do Ministério Público contra o Presidente 

da Câmara e contra a Câmara Municipal, por causa do estado a que chegaram as instalações 

da antiga Cerâmica Rocha, ainda só não deu entrada, por não pretender que o seu nome ande 

a ser mencionado nas Sessões de Esclarecimento da Campanha Eleitoral. O processo dará 

entrada no dia seguinte ao ato eleitoral. --------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Informou que se o CDS-PP vier a ganhar as eleições, não parará nenhuma obra que 

já se encontre contratualizada, muito menos, aquelas que tenham sido objeto de Candidatura 

ao QREN. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu ter tido a oportunidade de consultar o Plano de Atividades e Orçamento da 

Câmara Municipal de Oliveira do Bairro para o ano de 2013, disponível na Internet, não 

havendo uma única referência ao evento “Volta a Portugal em Bicicleta” pelo que, não 

corresponde à verdade que a Assembleia Municipal tenha votado essa despesa. -------------------  

 ----------- Tendo os Vereadores do CDS-PP apresentado uma Proposta em Reunião de Câmara, 

não entende que o Presidente da Câmara diga que a responsabilidade é dos subscritores por 

não terem mencionado essa questão na reunião seguinte, dado que, essa responsabilidade é 

da competência do Presidente da Câmara e se a Proposta é apresentada em Reunião de 

Câmara, ou é rejeitada de imediato, ou são apresentadas as justificações para a sua rejeição 

posterior. O Presidente da Câmara não levou a referida Proposta a Reunião de Câmara porque 

não quis, até porque, muito provavelmente haveria muito incómodo em vê-la votada. --------------  

 ----------- ACÁCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA – referiu que as suas intervenções foram sempre 

desenvolvidas com o espírito construtivo e de colaboração, para que, aquelas situações que 

não estão bem possam vir a ser melhoradas. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Reiterou que, aquilo que tem ouvido por parte de alguns cidadãos de Oliveira do 

Bairro, é que a Alameda é bonita, emblemática, mas não é funcional e isso vai-se provar no 

futuro e é perigosa, já ali houve um acidente, junto à Papelaria Saimeiro, tendo havido alguns 

problemas em acudir à pessoa que se encontrava ferida. ---------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – esclareceu que o Partido 

Socialista sempre disse que o número de Polos Escolares era excessivo, tendo na devida altura 

que se construíssem apenas cinco Polos. Obviamente que ao fazer apenas cinco Polos, a 

localização dos mesmos teria de ser diferente. -----------------------------------------------------------------  
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 ----------- A propósito deste tema, relembrou a entrevista dada pelo Presidente da Câmara ao 

Diário de Aveiro, aquando da reinauguração do Polo do Troviscal, em que afirmou que o 

investimento na construção dos Polos Escolares foi de 23.000.000,00 € (vinte e três milhões de 

euros), contudo, a informação que é prestada aos Membros da Assembleia Municipal, foi que 

esse montante foi de 22.366.000,00 € (vinte e dois milhões trezentos e sessenta e seis mil 

euros), pelo que solicitou um esclarecimento relativamente a esta diferença de valores.-----------  

 ----------- Mais disse que daquele montante, apenas 14.279.625,00 € (catorze milhões duzentos 

e setenta e nove mil seiscentos e vinte e cinco euros) são elegíveis, o que significa que a 

comparticipação rondou os 12.000.000,00 € (doze milhões de euros), o que significa que o 

Município custeou aquelas obras em 10.000.000,00 € (dez milhões de euros). Tendo o 

Município recebido cerca de 6.000.000,00 € por parte da AdRA e 4.000.000,00 € (quatro 

milhões) de empréstimos junto da Caixa Geral de Depósitos. ----------------------------------------------  

 ----------- Concluiu dizendo que o Partido Socialista se opõe a que seja efetuado tamanho 

investimento, a obrigar os Munícipes a fazer este enorme esforço, inaugurando-se uma Escola, 

a do Carro Quebrado, com apenas uma Turma do 1.º Ciclo, obrigando-se alguns pais a 

inscreverem os seus filhos naquela Escola, pelo que, se constata que os Polos Escolares são 

demasiados, com um investimento excessivo, podendo ter-se gasto menos e prestar um 

serviço de igual qualidade à população. --------------------------------------------------------------------------  

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

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

sobre a questão dos investimentos e das opções, já todos sabem que o Partido Socialista teria 

outro tipo de opções, mas foi o PPD/PSD que assumiu essas mesmas opções, investiu-se 

colocou-se à disposição e para o conforto das crianças e elas certamente que falarão dentro de 

alguns anos sobre o futuro, recordando ter sido legitimamente eleito e por isso mandatado para 

as opções que tomou, dado ter sido um Projeto que foi sufragado pelo eleitorado. ------------------  
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 ----------- Informou que a dívida que o Município tinha quando assumiu as funções de 

Presidente da Câmara, será em breve, sensivelmente idêntica, o que significa que todo o 

investimento realizado, é equivalente a dizer que se encontra todo pago. ------------------------------  

 ----------- Referiu não haver estradas ou arruamentos onde não haja qualquer acidente, é uma 

situação normal, sendo inegável que hoje, a Alameda tem muito mais segurança do que a 

antiga E.N. 235, tanto mais que o separador central dá muito mais segurança aos peões e aos 

automobilistas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu não ter falado da questão do aumento da água junto dos comerciantes, 

contudo, existem muitos mais moradores do que comerciantes, muitos mais fogos habitacionais 

e foi a esses que se referiu, pois são esses que pagam tudo, são esses que vão ao comércio 

para se abastecerem e lhes permitem os seus rendimentos. -----------------------------------------------  

 ----------- Sobre a questão do Processo, apesar de considerar que já chega de Processos, 

aguardará pela interposição de mais um. ------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – informou que o Membro Luís Carvalho se teve de ausentar por motivos 

imponderáveis e com alguma urgência. --------------------------------------------------------------------------  

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

Apreciação e votação da Proposta apresentada pela Unidade para o Conhecimento e 

Coesão Social – Nomeação de Munícipes para Exercerem o cargo de Juízes Sociais, 

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

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

informou que se reservava para responder a alguma questão que fosse colocada pelos 

Membros da Assembleia Municipal, dado ser uma situação perfeitamente clara, uma vez que se 

trata de uma obrigação desta Assembleia Municipal, depois de ter passado pela Câmara 

Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Seguidamente foi aberto o período de discussão aberto aos Membros da Assembleia 

Municipal, sendo dado o uso da palavra ao primeiro interveniente. ---------------------------------------  

 ----------- ACÁCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA – afirmou que um Juiz Social é necessário ser 

maior de 25 anos e não possuir mais de 65 anos e nunca ter sido pronunciado em crime 

doloso, sendo que, este cargo encontra-se consagrado na Constituição da República 

Portuguesa, em que se justifique uma especial ponderação dos valores sociais ofendidos, 

nomeadamente infrações contra a saúde pública, pequenos delitos e outras. -------------------------  

 ----------- A legislação que regula esta matéria, prevê a intervenção em Tribunal de Menores em 

questões de arrendamento rural e algumas questões de trabalho, quando estão em causa 

medidas de internamento de menores ou processos para retirar crianças às famílias. --------------  

 ----------- Informou que as listas apresentadas e no caso de serem aprovadas são remetidas ao 

Conselho Superior de Magistratura e ao Ministro da Justiça, que posteriormente manda publicar 

por Despacho em Diário da República, tendo o Mandato a duração de dois anos. -------------------  

 ----------- Mais referiu que o princípio dos Juízes Sociais é exemplar e a ideia subjacente é a de 

responsabilizar e envolver a comunidade nos problemas dos seus jovens, trazendo à decisão 

outros saberes, uma vez que não são somente problemas de Direito, mas de vivência social. ---  

 ----------- Disse que, quando aceitou integrar aquela lista, para decidir o futuro de crianças e 

jovens, pensou na experiência adquirida na Associação de Atletismo de Aveiro durante 16 

anos, na Comissão de Proteção de Menores de Aveiro durante 4 anos, como pai e como avô. --  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – referiu que o presente 

assunto deveria ter sido discutido numa outra altura, dado que se estão a aprovar nomes no 

final do atual Mandato Autárquico, tanto mais que os nomes foram indicados pelas IPSS’s do 

Concelho em agosto de 2010 e dado que entretanto os dirigentes associativos poderiam já não 

ocupar aqueles cargos foram novamente questionados sobre o assunto, sendo que, apesar 

disso, a Bancada do CDS/PP votará favoravelmente esta proposta. -------------------------------------  
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 ----------- Em seguida foi dado o uso da palavra ao senhor Presidente da Câmara, a fim de 

prestar os respetivos esclarecimentos. ----------------------------------------------------------------------------  

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

referiu terem havido Associações que não responderam ao pedido inicialmente formulado, daí o 

lapso de tempo ocorrido, contudo, o Tribunal insistiu com a Autarquia, que por sua vez insistiu 

com as Associações, tendo finalmente conseguido apresentar esta lista, sendo que o perfil se 

mantém e é esta Proposta que é submetida à consideração da Assembleia Municipal. ------------  

 ----------- Não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi o presente assunto 

colocado à votação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Efetuada a votação, verificou-se que o assunto: 5.2. – Apreciação e votação da 

Proposta apresentada pela Unidade para o Conhecimento e Coesão Social – Nomeação 

de Munícipes para Exercerem o cargo de Juízes Sociais, foi Aprovado por Unanimidade, 

dos Membros da Assembleia Municipal presentes --------------------------------------------------------------  

 -----------  Em seguida, deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 5.3. – 

Apreciação e votação da Alteração ao Regulamento de Taxas e Outras Receitas 

referentes à Edificação e Urbanização do Concelho de Oliveira do Bairro, sendo dado o 

uso da palavra ao Presidente da Câmara. -----------------------------------------------------------------------  

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

informou que a presente alteração foi aprovada por unanimidade em Reunião da Câmara 

Municipal, dado visar a adequação do Regulamento à iniciativa do Governo relativa ao 

Licenciamento Zero. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu ter sido eliminada a taxa correspondente à renovação de Licenças dos 

Horários de Funcionamento, tendo-se isentado de qualquer taxa a fixação e inscrição de 

mensagens publicitárias de natureza comercial, relacionadas com a atividade desenvolvida pelo 

estabelecimento em causa. ------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Mais disse que este tipo de processos é o que mais dá entrada na Câmara Municipal 

com vista ao seu licenciamento e para efetuar o respetivo pagamento por parte do Comércio 

Tradicional. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi aberto o período de discussão aberto aos Membros da Assembleia 

Municipal, sendo dado o uso da palavra ao primeiro interveniente. ---------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – informou os presentes 

que iria analisar os três Regulamentos no seu conjunto. -----------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que este é um Regulamento que se adapta a algumas questões legislativas, 

essencialmente no que respeita à questão das taxas, tendo em atenção a entrada em vigor do 

Balcão do Empreendedor ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo em atenção que a última alteração ao Regulamento data de abril de 2011, 

sendo o aumento de taxas na ordem dos 9%, considerando bastante elevado este aumento, 

mormente no período difícil que Portugal atravessa, isto, apesar de compreender que a 

Autarquia tem os seus custos que também terão aumentado. ---------------------------------------------  

 ----------- Reiterou que o aumento de 9% não ajuda a recuperação da Economia, sendo um 

aumento incomportável para o estado em que se encontra a economia local, relembrando 

igualmente que a taxa de desemprego é a mais elevada de sempre, com cerca de 12,7%. Em 

vez de a Câmara Municipal ajudar a economia e apoiar os Munícipes, aumenta as taxas em 

9%. ------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – tendo em atenção o facto 

de o Presidente da Câmara ter explicado na passada sexta-feira, que não tinha trazido as 

Taxas de IMI, do IRS e a Derrama, pelo facto de ainda haver tempo uma vez que eram receitas 

do próximo ano, pelo que, questionou se não se aplicaria o mesmo raciocínio a estes 

aumentos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- FERNANDO OLIVEIRA HENRIQUES – realçou o facto de a Autarquia isentar o 
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pagamento de taxas relativas à construção, reconstrução, alteração, ampliação e utilização de 

habitações cujos processos sejam pertença de jovens casais ou pessoas que vivendo em união 

de facto, preencham os correspondentes pressupostos. -----------------------------------------------------  

 ----------- De igual forma, focou a redução de taxas para jovens casais ou pessoas que vivendo 

em união de facto, na ordem dos 50%, relativas à construção, reconstrução, alteração, 

ampliação e utilização de habitações. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Apesar de não poder contradizer o que foi dito anteriormente, relativamente ao 

aumento na ordem dos 9%, terá de se ter igualmente em atenção a introdução destas reduções 

ou isenções, que também têm algum significado. --------------------------------------------------------------  

 ----------- NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA - entregou a sua intervenção por 

escrito, pelo que se transcreve na íntegra: -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… Estamos, mais uma vez, perante muito mais do que uma simples revisão a um 

regulamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esta alteração visa adequar o atual regulamento à iniciativa governamental do 

licenciamento zero … Salientando-se o novo enquadramento em termos de taxas de 

publicidade e dos horários de funcionamento. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mas o verdadeiramente importante e que importa ser sublinhado é que com esta 

alteração estamos a ir ao encontro das pretensões da ACIB e da maioria dos nossos 

comerciantes, criando um ambiente favorável à instalação de novos comércios (com especial 

relevo no que ao comercio tradicional diz respeito). -----------------------------------------------------------  

 ----------- Ficou eliminado a taxa de renovação de licenças dos horários de funcionamento, 

isentou-se de qualquer taxa a fixação e inscrição de mensagens publicitárias de natureza 

comercial relacionados com a atividade do estabelecimento, entenda-se, a maioria dos 

processos de licenciamento de publicidade do nosso comércio tradicional. ----------------------------  
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 ----------- Em conclusão, este município, mais uma vez em contra ciclo com o procedimento 

atual do governo central, elimina e reduz taxas com o firme intuito de promover condições 

facilitadoras para o investimento (que leva à criação de novos postos de trabalho) e à redução 

da despesa do comércio já implantado (promovendo a manutenção dos postos de trabalho). 

Claro que estamos a falar numa dimensão que não consegue ser determinante, mas é a nossa 

parte. ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim sendo não mais tenho a dizer sobre este assunto para além de um 

comprimento ao Executivo Municipal na pessoa do Sr. Vereador Carlos Ferreira por mais esta 

medida que estou certo é muito cara a todos os nossos comerciantes ----------------------------------  

 ----------- Edificação Humana. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Exmo. Sr. Presidente da Assembleia ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Minhas Senhoras e Meus Senhores -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esta alteração visa adequar o atual regulamento à iniciativa governamental do 

licenciamento zero … Mas vai muito para além disso, implementando medidas estruturantes e 

promotoras da fixação dos jovens casais (estamos a falar de reduções de taxas nas licenças 

relativas à construção  e reconstrução que variam entre 50% ou mesmo a isenção total para os 

jovens entre os 18 e 35 anos em função dos seus rendimentos ) e de investimento por parte 

das novas gerações.(jovens empresários -18 e os 35 anos beneficiam de uma redução de 50% 

das taxas relativas à construção de edificações destinadas a atividades de serviços comércios 

e industria desde que localizadas em zonas industriais). ----------------------------------------------------  

 ----------- Se esta seria sempre uma estratégia meritória, hoje com o enquadramento económico 

vigente, adquire uma relevância inegável. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais ainda se pensarmos estas medidas com o Projeto Financia, Gabinete de 

Inserção Profissional agora designado Banco Municipal de Emprego, Gabinete de Apoio ao 

Investidor e a entrada em funcionamento da incubadora de empresas, estão criadas as 
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condições para sermos competitivos na atração de investimento para o nosso município. --------  

 ----------- Sublinho que muitas destas medidas contam com a preciosa parceria da ACIB. ---------  

 ----------- Estamos no bom caminho … é este o caminho … deve ser este o caminho …” ----------  

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

prestar os respetivos esclarecimentos. ----------------------------------------------------------------------------  

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

frisou a decisão política de redução para os jovens que pretendem investir e construir, para 

além da adequação que foi levada a efeito relacionada ao Licenciamento Zero. ---------------------  

 ----------- Acrescentou que a diferença entre a questão dos Impostos e dos Regulamentos, é 

que estes se aplicam de imediato e não somente para o próximo ano, havendo certamente 

processos de alguns jovens a aguardar esta aprovação, para assim pagarem menos. -------------  

 ----------- Relativamente à média de aumento focada pelo Membro André Chambel, referiu que 

essas médias se irão retirar, dividindo os valores absolutos que forem arrecadados num futuro, 

face a outro dado comparativo e não a soma dos vários aumentos, porque isso, só por si nada 

diz, tanto mais que aquando da elaboração dos Regulamentos, as potenciais receitas devem 

ser acompanhadas dos respetivos custos, pelo que, a análise não pode ser efetuada de uma 

forma tão linear. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi solicitado novamente o uso da palavra por parte do Membro André 

Chambel. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – relembrou que sempre 

que o CDS-PP aborda as questões relacionadas com taxas ou impostos, existe um enfoque 

nos sinais que são dados pela Câmara Municipal. Aquilo que foi dito pelo Presidente da 

Câmara, é que aqueles que terão de pagar as licenças ou serviços, as vão pagar mais caras. --  

 ----------- Referiu que ficou expresso pela intervenção do Presidente da Câmara, de que, em 
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média, os custos da Câmara Municipal aumentaram 9%. ---------------------------------------------------  

 ----------- Recordou a pronuncia da Assembleia Municipal relativamente à Candidatura ao 

Sistema de Apoio à Modernização Administrativa, sendo intenção das mesmas, prestar 

melhores serviços e com mais celeridade processual e poupança de custos. -------------------------  

 ----------- Assim sendo, não compreende que se ande a investir dinheiro em modernização 

administrativa, agilização de serviços e depois os custos aumentam 9%. Tendo questionado 

porque que é que se anda a investir o dinheiro. O que se encontra espelhado, é que a estrutura 

da Câmara Municipal aumentou em custos para poder prestá-los aos Munícipes, 9% e quem 

paga são os próprios Munícipes. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

referiu que se estão a falar de assuntos diferentes, recordando que as contas de Gerência são 

aprovadas ano após ano, onde estão incluídas as Despesas com Pessoal, os Contratos 

trianuais da “Volta a Portugal”, porque aquilo que a Câmara assume em anos anteriores 

encontra-se ali espelhado. As decisões de redução de Pessoal que afetam todos os Municípios 

também existem na Câmara Municipal de Oliveira do Bairro. Quem elabora as contas, quem as 

demonstra e quem as apresenta também entende de contas, sendo assumido que não anda à 

caça do voto e que se assumem dossiers difíceis e decide-se politicamente apoiar, quem se 

entende que deve ser apoiado e aqui se inclui a fixação dos casais e empresários jovens. -------  

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

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

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – esclareceu que é a 

Assembleia Municipal que aprova, uma vez que o CDS-PP não tem por hábito aprovar 

Regulamentos de Gestão, aprovam isso sim, Planos de Atividade.---------------------------------------  

 ----------- NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA – referiu que o líder de Bancada 
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do CDS-PP está contra o aumento das taxas de 9%, não conseguiu perceber se o mesmo vota 

contra o Regulamento ou não, que concede aos jovens casais e empresários a redução de 

taxas em função dos respetivos rendimentos. ------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – informou que o Membro Alberto Martins se teve de ausentar por motivos de saúde.  

 ----------- 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 Alteração 

ao Regulamento de Taxas e Outras Receitas referentes à Edificação e Urbanização do 

Concelho de Oliveira do Bairro, foi Aprovado por Maioria, com 8 Abstenções e 14 Votos a 

Favor. --  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi dado o uso da palavra ao Membro André Chambel, a fim de 

apresentar uma Declaração de Voto. ------------------------------------------------------------------------------ 

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – declarou que o CDS-

PP se absteve na presente votação, apesar dos 9% e apesar da atualização decorrente das 

normas legais em vigor, não poderia nunca, votar contra um Regulamento que beneficia casais 

jovens e algumas taxas aos comerciantes. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- De imediato, deu-se início ao ponto da Ordem de Trabalhos Apreciação e votação da 

Alteração ao Regulamento de Taxas e Outras Receitas 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 estar disponível para prestar qualquer esclarecimento, solicitando que na análise que se 

venha a fazer, se dê valor áquilo que são as políticas de incentivo que são trazidas pela 

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

 ----------- Seguidamente foi dado o uso da palavra aos Membros da Assembleia Municipal que 
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desejassem intervir. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA – referiu que esta é mais do que 

uma revisão a um Regulamento, uma vez que, para além de adequar à iniciativa do Governo 

relativamente ao Licenciamento Zero, salienta-se o novo enquadramento ao nível das Taxas de 

Publicidade e Horários de Funcionamento. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que o verdadeiramente importante, é que se está a ir ao encontro das 

pretensões da ACIB e da maioria dos comerciantes do Concelho, criando um ambiente 

favorável à instalação de novos comércios, com especial relevo no que ao Comércio 

Tradicional diz respeito, uma vez que foi eliminada a taxa de renovação dos Horários de 

Funcionamento e a maioria dos processos de licenciamento de publicidade. --------------------------  

 ----------- Assim sendo, considerou que o Município de Oliveira do Bairro, em contraciclo com o 

procedimento atual do Governo Central, elimina e reduz taxas, com o firme intuito de promover 

condições facilitadoras do investimento, levando à criação de postos de trabalho.-------------------  

 ----------- 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 estes são os sinais positivos que se pretendem dar aos habitantes e empresários do 

Concelho de Oliveira do Bairro. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 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 Alteração 

ao Regulamento de Taxas e Outras Receitas do Município de Oliveira do Bairro, foi 

Aprovado por Maioria, com 8 Abstenções e 14 Votos a Favor. ------------------------------------------  

 ----------- De imediato, deu-se início ao ponto da Ordem de Trabalhos 5.5. – Apreciação e 
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votação do Regulamento sobre o Exercício e Fiscalização de Atividades Diversas 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-se de uma adequação à Legislação e a pequenos ajustamentos, de acordo com a 

realidade vivida no Município. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi dado o uso da palavra aos Membros da Assembleia Municipal que 

desejassem intervir, pelo que, foi o presente assunto colocado à votação. -----------------------------  

 ----------- Efetuada a votação, verificou-se que o assunto: Apreciação e votação do 

Regulamento sobre o Exercício e Fiscalização de Atividades Diversas do Município de 

Oliveira do Bairro, foi Aprovado por Unanimidade. ----------------------------------------------------------  

 ----------- De imediato, deu-se início ao ponto da Ordem de Trabalhos 5.6. – Apreciação e 

análise da informação do Auditor Externo sobre a atividade do 2.º semestre de 2012, 

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

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

considerou extemporânea a apreciação do presente documento, sendo que, de futuro, o 

mesmo deveria ser apreciado em conjunto com as Contas, dado que o mesmo tem algum do 

conteúdo que foi integrado naquelas, pelo que, se reserva para dar algumas explicações que 

surgirem, dado entender que esta análise fica completamente prejudicada pela análise das 

contas. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS – 

referiu estar de acordo com a opinião do Presidente da Câmara, contudo a inscrição deste 

ponto da Ordem de Trabalhos tem o mérito de sensibilizar e alertar o Auditor Externo para 

cumprir com os timings que a sua função de Auditor exige. -------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi dado o uso da palavra aos Membros da Assembleia Municipal que 

desejassem intervir. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – afirmou estar de acordo 

com aqueles pontos de vista, sendo que, no próximo ano, as contas somente devem ser 

aprovadas depois de ter sido remetido o Relatório e o Executivo Municipal deve garantir o 

cumprimento dos prazos por parte do Revisor Oficial de Contas. -----------------------------------------  

 ----------- Tendo em atenção que esta é a sua última intervenção, endereçou um abraço a todos 

os presentes, tendo sido um prazer ter estado nos últimos quatro anos como Membro da 

Assembleia Municipal, dando por bem empregue o tempo que dedicou ao Município e à 

Assembleia Municipal, esperando estar igualmente presente no próximo Mandato. -----------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – referiu que subscrevia 

o que foi já mencionado, tendo o documento sido assinado apenas em 26 de abril, o que não 

permitiria a sua análise na Sessão da Assembleia Municipal em que as Contas foram 

aprovadas, contudo e dado que o Revisor o enviou à Assembleia Municipal, deve o mesmo ser 

apreciado por todos os presentes. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sendo este o seu quarto Mandato como Membro da Assembleia Municipal, sendo o 

primeiro como líder da Bancada do CDS-PP e mais honra teve em poder colaborar com uma 

das pessoas que se habituou a ver, que é o Presidente da Mesa da Assembleia, tendo sido um 

prazer em trabalhar nas Comissões Permanentes, dado que, todas as Bancadas, 

independentemente do Partido, eram tratadas de igual modo. ---------------------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se aos Presidentes de Junta eleitos pelo CDS-PP, referiu que muitas das 

vezes não ficou agradado com o respetivo sentido de voto, apesar de entender que é o preço a 

pagar por querer prestar o melhor serviço aos respetivos fregueses. ------------------------------------  

 ----------- Agradeceu aos restantes Membros da Bancada do CDS-PP, sendo certo que o 

trabalho não termina por aqui, sendo ou não futuros Membros da Assembleia Municipal, uma 

vez que a política se faz todos os dias. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De igual modo agradeceu aos Membros do PPD/PSD e do PS, o convívio que foi 
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havendo no decurso dos últimos quatro anos, sendo que o combate político é feito nas Sessões 

da Assembleia Municipal, mas lá fora respeitam-se todos e tudo se resolve. --------------------------  

 ----------- Dirigiu igualmente algumas palavras de agradecimento ao Presidente da Câmara e à 

restante Vereação, tendo o primeiro melhorado muito politicamente e na polidez da conversa e 

do debate ao longo destes últimos anos. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Enalteceu e agradeceu aos Técnicos Municipais todo o apoio que sempre deram, 

sendo que aqueles sempre trataram os assuntos de forma profissional, sem pensar quem é que 

está na Câmara Municipal e quem é que está na oposição e os assuntos sempre foram tratados 

do ponto de vista técnico, profissional, dando contributos, tendo aprendido imenso com os 

mesmos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que irá ter muitas saudades das conversas havidas com o Membro Nuno 

Barata, as discussões e embates políticos e posterior resolução das divergências lá fora. --------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS – 

terminada que foi a discussão da Ordem de Trabalhos da presente Sessão da Assembleia 

Municipal, dado ser a última Sessão do Mandato, questionou os Membros, se tinham algo a 

opor a que se aprovasse a respetiva Ata em minuta. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo nenhum Membro da Assembleia Municipal que se opusesse, 

considerou-se aprovada a presente Ata da Sessão da Assembleia Municipal de 13 de setembro 

de 2013 em Minuta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS – 

referiu que gostaria de ouvir algumas palavras dos Vereadores do Executivo Municipal, de 

modo a deixarem um testemunho final nesta Assembleia Municipal, sendo posteriormente sido 

dado o uso da palavra aos mesmos. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- LAURA SOFIA AIRES FERREIRA PIRES – referiu ser mais fácil estar do lado dos 

Membros da Assembleia Municipal do que estar na Mesa do Executivo Municipal, em silêncio 
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Assembleia após Assembleia. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou ter sido durante alguns anos Membro da Assembleia Municipal, tendo 

estado ao lado de brilhantes oradores, como do Dr. Nunes, Carlos Viegas, Prof. Oliveira, entre 

outros, salientando que o exercício de poder por parte dos Membros da Assembleia Municipal é 

mais utópico, mais idealista, e o exercício do poder por parte do Executivo Municipal é mais 

pragmático e realista. Contudo, um sem o outro não sobrevive, pelo que, deste belo casamento 

entre a Assembleia e a Câmara nascem coisas bonitas. ----------------------------------------------------  

 ----------- Referiu ser com tristeza que irá deixar de exercer as suas funções, mas com a tristeza 

de quem cresceu com todos os presentes nas suas funções. ----------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que o seu agradecimento é extensivo ao Presidente da Câmara de então, o 

Dr. Acílio Gala, com quem se pegou muitas vezes e de forma muito séria e por isso também 

aprendeu muito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- CARLOS MANUEL FERREIRA FERREIRA – referiu que o seu gosto pela política 

advém do facto de ter trabalhado ao longo de dez anos numa Autarquia, tendo começado por 

ser Membro da Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro e nos últimos quatro anos teve uma 

experiência fora do normal, que o engrandeceu em termos de conhecimentos, tendo 

agradecido esse mesmo convite que lhe foi endereçado. ---------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro possui um conjunto de 

Técnicos formidáveis e operam autênticos milagres nos momentos mais oportunos, tendo por 

isso mesmo, sido motivante passar estes últimos anos como Autarca. ----------------------------------  

 ----------- Pela avaliação que fez e por mais pequeno que tenha sido o seu contributo, no que 

lhe competia, procurou sempre ajudar a ter um Concelho melhor. ----------------------------------------  

 ----------- Realçou o facto de ter sido diferente a postura do Presidente da Assembleia Municipal, 

com mais iniciativa, com outra maneira de ser, pelo que considerou extremamente 

extraordinária essa mesma experiência. --------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- LÍLIA ANA DA CRUZ OLIVEIRA MARTINS ÁGUAS – agradeceu ao Presidente da 

Mesa da Assembleia Municipal e a todos os restantes presentes, pelo respeito e amizade com 

que sempre foi tratada, esperando que os próximos anos seja tratada de modo semelhante. ----  

 ----------- JORGE FERREIRA PATO – referiu que preferia ter sido Membro da Assembleia 

Municipal, uma vez que, estar como Vereador da Câmara Municipal e nada poder dizer é 

frustrante. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- HENRIQUE SANTIAGO TOMÁS – afirmou estar esperançado que no próximo 

Mandato continuará como Vereador do Executivo Municipal. ----------------------------------------------  

 ----------- Recordou ter estado durante dois ou três Mandatos como Membro da Assembleia 

Municipal, sendo muito difícil permanecer no seu lugar sem poder dar a sua opinião, o seu 

contributo para o debate, ao contrário do que sucede nas Reuniões de Câmara, onde 

inclusivamente pode apresentar Propostas, apesar de nunca ser aprovada nenhuma. -------------  

 ----------- Referiu que todos os presentes pretendem fazer evoluir o Concelho e no seu caso em 

concreto, toda a sua vida foi dedicada ao Concelho, profissionalmente durante 30 anos, 

desportivamente, como cidadão e como dirigente associativo, considerando uma obrigação de 

cidadania que todos devem sentir, pois é enriquecedor e gratificante dar o melhor de si em prol 

do desenvolvimento do Concelho. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deu os parabéns a todos aqueles que estiveram como Membros da Assembleia 

Municipal ao longo destes quatro anos e também aqueles que irão estar nos próximos quatro 

anos, dado serem pessoas com muito talento e qualidade, devendo prezar sempre o que 

advém da luta política, retirando o que mais de profundo deve ficar, a amizade. ---------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS – 

agradeceu as palavras do Membro André Chambel e do Vereador Carlos Ferreira, tendo sido 

um privilégio desempenhar esta função tão importante, como é o cargo de Presidente de Mesa 

da Assembleia Municipal do Concelho onde nasceu e sempre residiu, apesar de ter trabalhado 
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mais de vinte anos a 50 quilómetros de distância. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Em todos os presentes, disse ter visto pessoas, seres humanos e acima de tudo um 

oliveirense empenhado e dedicado, com uma enorme vontade em procurar o melhor para o 

Concelho. Por tudo isto, agradeceu a todos por tudo aquilo que fizeram ao longo deste Mandato 

Autárquico. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi dado o uso da palavra ao Presidente da Câmara. -------------------------  

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

tal como foi afirmado pelo Membro André Chambel, reconhece que está diferente, dado que 

aprendeu muito ao longo destes últimos anos, quer tenha sido com os seus colegas do 

Executivo Municipal, quer com os Membros da Assembleia Municipal, agradecendo a todos por 

esse mesmo facto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerou que tem efetivamente de haver respeito mútuo, saber ouvir todas as 

intervenções, não significando contudo que as mesmas devem ser acolhidas, sendo esta uma 

forma de ver a democracia a funcionar e tal deve ser respeitado. -----------------------------------------  

 ----------- Referiu que a soma dos fregueses é o total dos Munícipes e, portanto, não há que ter 

nenhum receio, quer sejam Presidentes de Junta, quer seja Membros da Assembleia, todos os 

presentes devem fazer o melhor que forem capazes, em prol da maior qualidade de vida dos 

Munícipes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Evidenciou a excelente qualidade dos Técnicos da Câmara Municipal de Oliveira do 

Bairro, agradecendo aos mesmos por tudo quanto dão e que por vezes vão para além das 

respetivas atribuições e responsabilidades. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente aos Vereadores do Executivo Municipal, referiu que terá a oportunidade 

na última Reunião de Câmara, de tecer algumas considerações. -----------------------------------------  

 ----------- A todos os Membros da Assembleia Municipal, reconheceu o trabalho árduo, difícil e 
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responsável que foi desenvolvido. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS – 

referiu que desta forma se concluem quatro anos de trabalho em favor dos Munícipes de 

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

 ----------- Posto isto, o senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, deu por encerrada 

a presente Sessão da Assembleia Municipal, na qual se Aprovou em Minuta a presente Ata, 

que vai ser assinada pelo Presidente, respectivos Secretários e outros Membros da Assembleia 

que o desejem fazer. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 


