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ACTA DA PRIMEIRA SESSÃO DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA EM 

ONZE DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E 

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

 

 

 ----------- Aos onze dias do mês de outubro, do ano de dois mil e treze, no Salão Nobre dos 

Paços do Concelho, a seguir à Sessão solene do Ato de Instalação, reuniram-se os Autarcas 

eleitos que integram a Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro. ---------------------------------------  

 ----------- Os trabalhos foram presididos pelo Membro MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

SANTOS, na qualidade de cidadão que encabeçou a lista mais votada – PPD/PSD – Partido 

Social Democrata, para este órgão do Município, nas últimas Eleições Autárquicas de 29 de 

setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

SIMÕES DOS SANTOS – depois de cumprimentar todos os presentes, convidou os Cabeças 

de Lista do CDS-PP e do Partido Socialista para o coadjuvarem na eleição da nova Mesa da 

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

 ----------- Informou que a eleição da Mesa da Assembleia Municipal pode ser efetuada de duas 

formas, através da apresentação de listas, onde consta o nome do candidato a Presidente e 

dos candidatos a Secretários ou através de votação nominal, ou seja, votar em primeiro lugar 

para o Presidente da Mesa, seguindo-se a eleição do primeiro secretário e posteriormente do 

segundo secretário, tendo proposto que o processo adotado fosse o de apresentação de listas, 

como aliás tem vindo a ser adotado nos últimos Mandatos. -------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo nenhum Membro da Assembleia Municipal que se opusesse a esta 

forma de Eleição, o senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal em Exercício, 
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solicitou que as respetivas Bancadas da Assembleia Municipal, fizessem chegar junto da Mesa, 

as respetivas Listas de Candidatos à Eleição da Mesa da Assembleia Municipal.---------------------  

 ----------- Verificou-se a apresentação de duas Listas à Eleição da Mesa da Assembleia 

Municipal, apresentadas pelo PPD/PSD – Partido Social Democrata e pelo CDS-PP. ---------------  

 ----------- JOÃO PAULO CASTELO DA ASSUNÇÃO SOL – que em nome da Bancada do 

PPD/PSD apresentou a seguinte Proposta: ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… A Bancada do PPD/PSD – Partido Social Democrata apresenta a seguinte lista 

candidata à Mesa da Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro para o mandato autárquico 

2013-2017: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- Primeiro Secretário: Arsélio Manuel de Oliveira Domingues Canas ---------------------------  

 ----------- Segundo Secretário: Dina Maria Micaelo de Almeida Lázaro ...” -------------------------------  

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

Bancada do CDS-PP apresentou a seguinte Proposta: -------------------------------------------------------  

 ----------- “… Proposta de Candidatura -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerando a importância que a lei confere ao papel da Assembleia Municipal no 

seio do poder local. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerando a necessidade que há em materializar esse papel, garantindo que a 

Assembleia cumpre na íntegra o seu papel definidor e fiscalizador das políticas municipais. ------  

 ----------- Considerando que, os Membros abaixo propostos para a Mesa da Assembleia 

Municipal, entendem que este órgão deve ser o garante da transparência e do serviço 

abnegado da gestão do bem público no nosso concelho. ----------------------------------------------------  

 ----------- O CDS, através dos seus membros eleitos, pugnará que: ---------------------------------------  



 

Sessão da Assembleia Municipal de 11.10’13   3|16 

 ----------- 1) A Assembleia Municipal tenha um Plano de Atividades e Orçamento anuais 

definidos pelos seus membros; --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2) A Assembleia Municipal tenha apoio dedicado a nível de secretariado e pontual, 

mas sempre que necessário e imediato ao nível do apoio jurídico e financeiro. ------------------------  

 ----------- 3) Seja criada uma Comissão de Acompanhamento Orçamental, com vista ao 

acompanhamento da execução e das alterações orçamentais.  --------------------------------------------  

 ----------- 4) A Assembleia tenha as condições materiais necessárias ao seu bom 

funcionamento, nomeadamente através das condições materiais, espaciais, técnicas e 

tecnológicas que considerar convenientes; -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- 5) Os Vereadores serão chamados a prestar esclarecimentos e a intervir, sempre que 

a Assembleia Municipal entenda pertinente; ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- 6) Ouvir em Sessão da Assembleia Municipal, conforme a lei, o Secretariado 

Executivo da CIRA acerca das atividades desenvolvidas pela Comunidade Intermunicipal; --------  

 ----------- 7) Sejam devidamente protocoladas e tornadas públicas todas as relações de apoio 

material, técnico e financeiro entre o Executivo e as Juntas de Freguesia; ------------------------------  

 ----------- 8) Seja devidamente regulamentado o apoio às Associações por parte do Executivo 

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

 ----------- 9) Os Senhores Deputados sejam informados de todas as disposições colocadas à 

discussão pública; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 10) Todos os Regulamentos Municipais, que não os de funcionamento interno sejam 

sufragados pela Assembleia Municipal; ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 11) Os munícipes sejam mantidos informados de todas as atividades levadas a efeito 

pela Assembleia, de forma a promover a aproximação entre os Munícipes e a Assembleia; -------  

 ----------- 12) Todos os membros da Assembleia Municipal tenham um Cartão de Identificação, 
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conforme estipulado por Lei em vigor há 26 anos. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim sendo, e de acordo com a sua vontade, os Membros eleitos nas listas do CDS 

apresentam, como Candidatos à Mesa da Assembleia Municipal: -----------------------------------------  

 ----------- Presidente – Leontina Azevedo da Silva Novo ------------------------------------------------------  

 ----------- 1.º Secretário – Manuel da Conceição Pereira-------------------------------------------------------  

 ----------- 2.º Secretário – Luís Filipe Ferreira de Carvalho …” -----------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi efetuada a respetiva votação por intermédio de escrutínio secreto. ---  

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

SIMÕES DOS SANTOS – informou que a lista apresentada pelo PPD/PSD deverá ser 

considerada como Lista A e a lista apresentada pelo CDS-PP deverá ser considerada como 

Lista B. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu, que, de acordo com o previsto no Regimento em vigor a votação deve ser 

efetuada por intermédio de escrutínio secreto, precedida de chamada uninominal. -------------------  

 ----------- Efetuada que foi a votação, verificou-se a seguinte votação: ------------------------------------  

 ----------- Lista A - 14 Votos.-------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Lista B - 11 Votos.-------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deste modo a composição da Mesa da Assembleia Municipal para o mandato de 2013 

a 2017, será a seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa: Manuel Nunes Simões dos Santos. ----------------------------------------  

 ----------- Primeiro Secretário: Arsélio Manuel de Oliveira Domingues Canas. ---------------------------  

 ----------- Segundo Secretário: Dina Maria Micaelo de Almeida Lázaro. -----------------------------------  

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

SANTOS – agradeceu a ajuda e colaboração dos Membros Leontina Novo e Armando 
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Humberto, tendo de seguida solicitado aos Membros Arsélio Canas e Dina Lázaro que 

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

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

Assembleia Municipal deu continuidade aos Trabalhos, dando o uso da palavra ao Presidente 

da Câmara recentemente empossado. -----------------------------------------------------------------------------  

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

cuja intervenção se transcreve seguidamente na sua íntegra: ----------------------------------------------  

 ----------- “… Quero começar por agradecer àqueles que hoje cessam funções, membros das 

Juntas e Assembleias de Freguesia, Câmara Municipal e Assembleia Municipal. ---------------------  

 ----------- A todos, o reconhecimento pela vossa dedicação à causa pública e pelo contributo 

para o desenvolvimento do concelho. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Aos vereadores com pelouros atribuídos deixo um agradecimento especial por todo o 

trabalho desenvolvido no cumprimento dos mandatos que lhes foram confiados, pela sua 

entrega, inteligência e sentido prospetivo, pela iniciativa, seriedade e sentido de 

responsabilidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Agradeço, também, o trabalho e profissionalismo dos funcionários e colaboradores da 

câmara municipal, salientando com especial enfâse, o desempenho e a atitude dos Chefes de 

Divisão e de Unidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A grande dedicação e serviço de missão que envolve quase todos, a vontade de fazer 

mais e melhor, o vestir da camisola de Oliveira do Bairro e de suar por ela, foi fundamental para 

fazer acontecer ... --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Saúdo os que hoje iniciam as suas funções, a quem peço empenho e 

responsabilidade, salientando que quem é eleito se obriga a fazer o melhor tendo presente o 

interesse público, dignificando a instituição que representa, garantindo boa governabilidade e 
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integridade, fazendo cada dia melhor e tendo presente que a vontade de fazer, não dispensa 

ninguém de fazer bem, nem de evitar o desperdício de recursos que resultam do esforço de 

todos.  --  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- E permita-me (Sr. Presidente da Assembleia) que saúde, também, todos os vencidos 

da disputa eleitoral. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A todos é devida uma palavra de apreço e de reconhecimento. --------------------------------  

 ----------- É com um sentimento de grande respeito que me dirijo a V. Exas, ciente das 

responsabilidades assumidas perante os nossos concidadãos. --------------------------------------------  

 ----------- Em dois mandatos mudámos o concelho ... oito anos de intensa atividade autárquica, 

com sentido estratégico, confiança, rigor e transparência. ---------------------------------------------------  

 ----------- O povo decidiu democraticamente pela continuidade, renovando a confiança para um 

terceiro mandato. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Farei tudo o que estiver ao meu alcance para honrar essa confiança, atuando em 

ordem à concretização das medidas previstas no projeto de ação que apresentei ao eleitorado. -  

 ----------- Fá-lo-ei com rigor e transparência, ciente como sempre, de que governar é decidir, o 

que por vezes acarreta escolhas difíceis, que nem sempre satisfazem todos, sendo que o 

resultado desejável é o de obter um maior beneficio para os cidadãos em geral, garantindo a 

igualdade de direitos e de oportunidades, a solidariedade e a tolerância.  -------------------------------  

 ----------- No seio do órgão executivo apelo à proatividade, à crítica construtiva, dando o melhor 

de cada um, com elevação e respeito, oferecendo contributos para melhor cumprir este projeto.  

 ----------- Disponibilizo-me perante a Assembleia Municipal para, ao longo do mandato, dar nota 

permanente da execução, informando e esclarecendo todas as questões, em defesa do rigor e 

da transparência. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Apelo também a que os membros da Assembleia, no cumprimento das suas 
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responsabilidades, tenham presente o melhor para o concelho, que é, de acordo com o 

eleitorado, o projeto apresentado pelo PPD/PSD. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Sr. Presidente da Assembleia, ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dirijo-lhe uma palavra de respeito institucional e total disponibilidade para contribuir 

para que as Sessões das Assembleias Municipais sejam cada vez mais profícuas, palco de 

discussão e debate de ideias, em liberdade, temperadas pela nobreza de valores, pela 

elevação e pelo sentido do Bem Comum. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Pelo Concelho saibamos dar o melhor de nós. ------------------------------------------------------  

 ----------- Conto com a colaboração de todos. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Obrigado …” ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em seguida, o senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, deu o uso da 

palavra a cada um dos representantes das Bancadas com assento na Assembleia Municipal. ----  

 ----------- Membro ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – que em nome da 

Bancada do Partido PS – Partido Socialista, efetuou a seguinte intervenção: --------------------------  

 ----------- “… Esta é a primeira sessão da Assembleia Municipal após o ato eleitoral do passado 

dia 29 de Setembro. E as minhas primeiras palavras vão para todos aqueles que se 

disponibilizaram a integrar as listas aos diferentes órgãos autárquicos. A todos eles quero 

saudar sem exceção e quero aqui deixar bem claro que entendo que ao disponibilizarem-se 

para integrar as listas prestaram um serviço importante ao Concelho e à Democracia. --------------  

 ----------- Quero felicitar o PSD por ter vencido as eleições, quero daqui também cumprimentar 

todas as outras forças políticas por terem sabido ser dignas vencidas. -----------------------------------  

 ----------- Continuo a acreditar que a democracia representativa é o melhor sistema de 

governação. Certamente que é um sistema imperfeito, no entanto não consigo vislumbrar 

melhor sistema de governo. Por isso deixa-me alguma mágoa quando vejo uma abstenção a 
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rondar os 50%, valor que aumenta consideravelmente quando olhamos apenas para as 

secções de voto dos mais jovens. Acho que isto não augura nada de bom para o futuro. Isto 

demonstra um perigoso distanciamento entre os poderes políticos e os cidadãos, e a nós como 

agentes políticos cabe-nos estar atentos a estes sinais e procurar contrariar esta tendência. -----  

 ----------- Saibamos faze-lo durante os períodos de campanha eleitoral, onde devo dizer com 

satisfação, por aquilo que pude observar no nosso Concelho, todos souberam estar a altura, 

respeitando os oponentes políticos e a diversidade de opiniões. Façamo-lo também durante o 

dia do voto, onde aqui, deixem que vos diga, que não pude deixar de notar algum excesso de 

zelo pela forma como alguns delegados ou simpatizantes partidários orientavam as pessoas 

para as dirigir para as mesas de voto. Bem sei que os Polos Escolares ainda são recentes e as 

pessoas ainda não sabem bem o caminho, mas estou certo que com melhor sinalética 

podemos evitar este tipo de situações, que já não são muito próprias de uma democracia que 

se quer adulta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mas saibamos também combater a abstenção durante os próximos 4 anos, 

desempenhando o nosso mandato com empenho, com dignidade, sempre de acordo com a 

nossa consciência e tendo sempre presente os interesses dos munícipes do nosso Concelho. ---  

 ----------- Os resultados eleitorais ditaram que nenhum partido tem a Maioria Absoluta dos votos 

nesta Assembleia que é o órgão deliberativo por excelência no Concelho. Isso obriga-nos a ir à 

procura de consensos, obriga-nos a dialogar, obriga-nos a ouvir e a respeitar. Algo que deveria 

ser de resto a prática quotidiana, houvesse ou não houvesse maioria, a política é acima de tudo 

a arte da procura do consenso, é a procura de soluções para problemas de todos com a 

participação de todos. Mas quantas vezes nos esquecemos disto e quantas vezes partimos do 

princípio que as ideias do outro não são boas simplesmente porque são do outro. -------------------  

 ----------- Procurámos dar o pontapé de saída, procurando criar um consenso, procurando 

chegar a um compromisso sobre um conjunto de medidas capazes de tornar o funcionamento 
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da Assembleia Municipal mais eficaz. Elaboramos um documento, intitulado “Compromisso 

para uma Assembleia Municipal Mais Eficaz”, com um conjunto de ideias que depois foram 

sendo enriquecidas com o contributo de todas as bancadas, o documento foi depois subscrito 

por mim enquanto representante da bancada do PS, e pelo Dr. Manuel Nunes, enquanto 

representada da bancada do PSD. A Dr.ª Leontina Novo, na qualidade de representante da 

bancada do CDS optou por não subscrever o documento, mas presumo que o CDS apoie as 

propostas que nele estão enunciadas, pois contribuiu para elas e elas aparecem praticamente 

na íntegra na proposta de candidatura à Mesa da Assembleia apresentada pelo CDS. -------------  

 ----------- Dissemos desde o início que entendíamos que a Mesa da Assembleia devia estar 

vinculada a este documento, pois temos consciência que só com uma ação empenhada da 

Mesa e com o apoio da Assembleia será possível implementar estas medidas. -----------------------  

 ----------- Dissemos antes desta Assembleia, e comunicámo-lo a todas as bancadas, que sendo 

o documento subscrito pela bancada do PSD, o PS iria votar favoravelmente uma Mesa 

proposta pela bancada do PSD, desde que a mesma fosse encabeçada pelo Dr. Manuel 

Nunes. Essencialmente porque entendemos que enquanto Presidente da Assembleia no 

mandato anterior o Dr. Manuel Nunes deu mostras de empenho no sentido de procurar 

dignificar o papel da Assembleia. Mas entendemos que se pode e deve fazer melhor, e 

queremos contribuir para isso, por isso acreditamos que este esforço que se materializou neste 

conjunto de propostas é um passo importante nesse sentido. Não contem connosco para fazer 

guerrilha política, mas contem sempre connosco para sermos parte na procura das melhores 

soluções para o Concelho. Desde que isso se traduza num dialogo franco, sem intermediários, 

sem segundas intenções, sem cartas escondidas na manga e respeitando sempre o nosso 

programa eleitoral. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Irei finalizar esta minha intervenção, lendo o compromisso a que chegámos, para que 

o mesmo fique integralmente vertido em ata, e solicitando que o original seja posteriormente 

apenso à ata. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 

Sessão da Assembleia Municipal de 11.10’13   10|16 

 ----------- Compromisso para uma Assembleia Municipal Mais Eficaz -------------------------------------  

 ----------- Considerando a importância que a lei confere ao papel da Assembleia Municipal no 

seio do poder local. Considerando a necessidade que há em materializar esse papel, 

garantindo que a Assembleia cumpre na íntegra o seu papel definidor e fiscalizador das 

políticas municipais, entende-se oportuno aprovar um conjunto de princípios gerais que 

garantam uma eficaz organização e funcionamento da Assembleia. Nesse sentido a Mesa da 

Assembleia e a Assembleia deverão levar a efeito todas as iniciativas de forma a garantir que: --  

 ----------- 1) A Assembleia elabore um Plano de Atividades, a ser aprovado na última reunião 

ordinária de cada ano civil, 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) A Assembleia tenha um Orçamento próprio, a ser aprovado na reunião de 

Setembro, para custear o seu normal funcionamento, a publicidade das suas deliberações e as 

atividades que entender levar a efeito. Este Orçamento deverá depois ser entregue ao 

Executivo Municipal para ser incluído no Orçamento do Município para posterior aprovação pela 

Assembleia; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3) A Assembleia tenha o acompanhamento técnico necessário, desde logo um apoio 

dedicado ao nível de secretariado, e ao nível do apoio jurídico e contabilístico. Para além do 

referido anteriormente o Executivo Municipal deverá nomear um técnico municipal para apoiar a 

Assembleia, sendo que a principal função atribuída a este técnico deverá ser o apoio à 

organização e funcionamento da Assembleia; -------------------------------------------------------------------  

 ----------- 4) A Assembleia tenha uma Comissão de Acompanhamento Orçamental, com vista ao 

acompanhamento da execução e das alterações orçamentais. Esta comissão reunirá 
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ordinariamente trimestralmente para analisar a informação que lhe será fornecida pelos 

serviços financeiros do Município referente ao trimestre anterior. A Comissão reunirá 

extraordinariamente sempre que tal se justifique; ---------------------------------------------------------------  

 ----------- 5) A Assembleia tenha as condições materiais necessárias ao seu bom 

funcionamento, nomeadamente o acesso à rede informática, assim como a equipamento de 

impressão. Deverá, ainda, ser disponibilizado pelo Município um sistema seguro de 

disponibilização on-line de toda a documentação relativa ao funcionamento da Assembleia; ------  

 ----------- 6) A Assembleia tenha espaços físicos onde o Presidente da Assembleia, a Mesa, a 

Comissão Permanente, as outras Comissões, 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; -------------------------------------------------------  

 ----------- 7) A Assembleia valorize 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. Nesse sentido, aos Vereadores 

subscritores de propostas e informações será concedido, um período para informações 

adicionais e esclarecimentos; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 8) Sejam devidamente protocoladas todas as relações entre o Executivo e as Juntas 

de Freguesia, sendo dado conhecimento destes protocolos à Assembleia Municipal, 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; ----------------------------------------------------  

 ----------- 9) Sejam devidamente regulamentadas e protocoladas todas as relações entre o 

Executivo e as Associações Concelhias, sendo dado conhecimento destes regulamentos e 

protocolos à Assembleia Municipal, de forma a acabar com todo o tipo de subserviência 

também a este nível; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 10) Os Senhores Deputados sejam informados de todos os planos, regulamentos e 
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outros que sejam colocados à discussão pública; --------------------------------------------------------------  

 ----------- 11) Todos os Regulamentos Municipais que não os de funcionamento interno sejam 

sufragados pela Assembleia Municipal; ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 12) Os munícipes sejam mantidos informados, através do site do Município, do 

Boletim da Assembleia 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; -------  

 ----------- 13) Todos os membros da Assembleia Municipal tenham um Cartão de Identificação 

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

 ----------- Em seguida interveio a representante do Partido CDS-PP – Partido Popular. -------------  

 ----------- Membro LEONTINA AZEVEDO DA SILVA NOVO – que em nome da Bancada do 

Partido CDS-PP – Partido Popular, efetuou a seguinte intervenção: -------------------------------------  

 ----------- “… O CDS-PP saúda todos os presentes, em especial os membros desta Assembleia, 

manifestando o desejo que com a sua ação e empenhamento contribuam para mais e melhor 

democracia no Concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quero felicitar o Sr. Presidente da Assembleia pela sua eleição e desejar-lhe as 

maiores felicidades na condução dos trabalhos. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- A tomada de posse de órgãos democraticamente eleitos é sempre um momento 

solene da vida cívica, por maioria de razão, quando esses órgãos têm a nobre missão do 

exercício do poder local, pois é através dele que se inicia a ligação dos cidadãos ao poder 

democraticamente eleito e onde a participação cívica assume particular relevância. -----------------  

 ----------- O reforço da participação dos oliveirenses na vida do município é um desafio que se 

nos apresenta para os próximos 4 anos. Tornar os órgãos do município próximos e acessíveis 

será o nosso primeiro objetivo, não fosse o nosso lema “ As Pessoas Primeiro!”. ---------------------  

 ----------- Sendo certo que o poder Executivo cabe a quem vence as eleições, e, endereço em 
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nome do CDS os meus parabéns ao Presidente da Câmara, Sr. Mário João Oliveira pela sua 

reeleição, dizia eu, se o poder Executivo cabe à Câmara, o reforço da participação dos 

cidadãos é uma tarefa de todos e de cada um de nós. --------------------------------------------------------  

 ----------- Abrir as portas do município aos oliveirenses; aumentar as formas de auscultação; 

simplificar a regulamentação para se tornar percetível por todos e mais transparente, serão 

ideias porque sempre nos bateremos. Os cidadãos de Oliveira do Bairro poderão contar com a 

nossa dedicação permanente. Estaremos sempre prontos para os ouvir e dar seguimento aos 

seus anseios. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Senhores eleitos,---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Oliveira do Bairro espera muito do nosso trabalho, de quem tem o poder, mas também 

de quem assume a tarefa de fazer oposição. Esperamos estar à altura deste renovado desafio. -  

 ----------- Estaremos atentos numa posição crítica e responsável, ajudando a Câmara Municipal 

a governar para todos os oliveirenses, assim também esperamos que o executivo nos saiba 

ouvir. Que a maioria de que dispõe não sirva para olhar num só sentido. Faço votos para que a 

governação deste município seja uma permanente escolha entre as soluções que melhor 

podem servir os interesses desta comunidade. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Senhor Presidente da Câmara pode contar comigo e com a equipa que constitui o 

grupo do partido CDS-PP com assento nesta Assembleia Municipal. -------------------------------------  

 ----------- Estamos disponíveis para servir a causa pública. Esta foi a razão que norteou a nossa 

candidatura …” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em seguida interveio a representante do Partido PPD/PSD – Partido Social 

Democrata. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Membro JOÃO PAULO CASTELO DA ASSUNÇÃO SOL – que em nome da Bancada 

do Partido PPD/PSD – Partido Social Democrata, efetuou a seguinte intervenção: -------------------  
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 ----------- “… As pessoas do concelho de Oliveira do Bairro acreditam no projeto político 

autárquico do PSD e do Sr. Mário João Oliveira para os próximos 4 anos. ------------------------------  

 ----------- Aproveito para cumprimentar todos os candidatos de todos os partidos e movimentos 

que se apresentaram a votos no dia 29 de Setembro no nosso concelho. -------------------------------  

 ----------- Em nome do PSD de Oliveira do Bairro agradeço a todas as pessoas que acreditam e 

votaram no nosso projeto e nas nossas equipas candidatas à câmara municipal, à assembleia 

municipal e às juntas de freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tudo iremos fazer para não defraudar as expectativas das pessoas e para 

continuarmos a desenvolver e a fazer crescer o nosso concelho. ------------------------------------------  

 ----------- Perante a situação económica e social que o país atravessa, este mandato autárquico 

será um mandato pautado por uma contínua proximidade às pessoas, às associações, às 

freguesias e às empresas do concelho. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quanto ao funcionamento da Assembleia Municipal esperamos o prosseguimento do 

trabalho que tem vindo a ser desenvolvido ao longo dos últimos anos com uma maior 

aproximação aos eleitores, às freguesias e ao executivo municipal.---------------------------------------  

 ----------- Minhas senhoras e meus senhores, os tempos que atravessamos são de extremas 

dificuldades, nós construímos o destino do nosso concelho, os eleitores do concelho atribuíram 

a cada um de nós a responsabilidade de os representar num papel de liderança ou de 

oposição, eleitos para a assembleia municipal, para o executivo municipal, para um executivo 

de junta de freguesia ou para uma assembleia de freguesia. ------------------------------------------------  

 ----------- Os eleitores do concelho de Oliveira do Bairro votaram acreditando nos projetos e nas 

equipas de cada partido; com o nosso trabalho, dedicação e empenho vamos todos transformar 

e melhorar o nosso concelho, vamos dar melhores condições de ensino às nossas crianças, 

vamos continuar a criar condições para o crescimento do emprego no nosso concelho, vamos 

dar a melhor terceira idade possível aos nossos idosos que tudo fizeram pelo nosso concelho e 
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por todos nós, vamos continuar a proporcionar condições para as associações continuarem a 

desenvolver o seu trabalho. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Minhas senhoras e meus senhores, podem contar com os membros eleitos pelo 

Partido Social Democrata para a Assembleia Municipal e com os Presidentes da Juntas de 

freguesia da Palhaça e de Oliveira do Bairro; --------------------------------------------------------------------  

 ----------- -Tudo faremos para que o programa autárquico do PSD sufragado e escolhido pelos 

eleitores do nosso concelho seja efetivado. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Estaremos atentos ao que se passa em cada freguesia e em todas as freguesias. -----  

 ----------- - Vamos olhar pelas necessidades das nossas associações. -----------------------------------  

 ----------- - Tudo iremos fazer para dignificar e elevar o trabalho da Assembleia Municipal ----------  

 ----------- - Lutaremos com todas as nossas forças para defender os legítimos interesses dos 

nossos munícipes …” ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente o senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal usou 

igualmente da palavra, a fim de proferir algumas palavras. -------------------------------------------------  

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

SANTOS – efetuou igualmente uma intervenção do seguinte teor:  --------------------------------------  

 ----------- Deixou uma palavra de apreço a todos aqueles que participaram no ato eleitoral do dia 

29 de setembro e que souberam estar ao nível daquilo que uma Democracia exige. ---------------  

 ----------- A todos aqueles que cessaram hoje as suas funções autárquicas, endereçou o seu 

reconhecimento, uma vez que, quando se dá tudo aquilo que se é capaz em defesa da 

melhoria da qualidade de vidas das pessoas, tal deve ser reconhecido. --------------------------------  

 ----------- Acrescentou que aqueles que cessaram funções foram um exemplo daquilo que, os 

que agora tomaram posse, devem ter como referência. -----------------------------------------------------  
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 ----------- Aos que agora iniciam as suas funções, relembrou que os tempos continuam muito 

difíceis e que as exigências são cada vez maiores e por isso mesmo, o trabalho, o empenho a 

exigência e a dedicação, não pode deixar de estar sempre na linha da frente de todos. -----------  

 ----------- Àqueles que foram novamente sufragados pelo eleitorado oliveirense, devem ter bem 

presente todos aqueles valores, de modo a continuar a ajudar a melhorar o progresso do 

Concelho para que os cidadãos possam viver melhor e que outros vejam neste Concelho algo 

de interessante e de motivante para se fixarem. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente ao funcionamento da Assembleia Municipal e às funções da Mesa da 

Assembleia, foi assumido um compromisso, pelo que, tudo irá ser feito para o cumprir, porque 

esse será um bom exemplo de como se pode enriquecer a Democracia, com diálogo, 

consenso, partilha de ideias e sugestões, para que o resultado final seja o melhor e o mais 

adequado a cada situação em concreto. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse, ser objetivo de todos o dignificar da Assembleia Municipal, dignificar o 

Concelho de Oliveira do Bairro e tudo fazer para melhorar a vida dos oliveirenses. -----------------  

 ----------- Em seguida, nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa da Assembleia 

Municipal, deu por encerrada esta primeira Sessão da Assembleia Municipal, da qual se lavrou 

a presente Ata, que após a respetiva Aprovação vai ser assinada pelo Presidente, respetivos 

Secretários e outros Membros da Assembleia que o desejem fazer. -------------------------------------  

 

 


