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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA EM 

DEZANOVE DE DEZEMBRO DO ANO DE 

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

 

 ----------- Aos dezanove dias do mês de Dezembro, 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- Análise e votação para efeitos de aprovação da 2ª Revisão às Grandes 

Opções do Plano e Orçamento de 2013; ----------------------------------------------------------------------   

 ----------- 5.3- Análise e votação para efeitos de autorização da Informação Prestada pela 

Divisão Financeira – Autorização Prévia da Assembleia Municipal nos termos da alínea c) 

do nº 1 do artº 6º, da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, para o ano 2014; --------------------------   

 ----------- 5.4- Análise e votação para efeitos de autorização da Informação/Proposta do Sr. 

Presidente da Câmara – Contratação de Postos de Trabalho Previstos no Mapa de 

Pessoal – Assistentes Operacionais;  --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 5.5- Análise e votação para efeitos de aprovação da Informação/Proposta do Sr. 
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Presidente da Câmara – Requerimento da Empresa Woodfire, S.A. – Pedido de 

Reconhecimento do Interesse do Investimento para a Região e Concessão de Benefícios 

Fiscais;   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 5.6- Análise e votação para efeitos de aprovação da Informação/Proposta do Sr. 

Presidente da Câmara sobre a Designação do Júri do Procedimento Concursal para 

Provimento do Cargo de Chefe de Divisão da Unidade de 2º Grau de História e Património 

Cultural, Desporto e Lazer;-----------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- 5.7- Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia para integrar a Comissão 

Municipal de Defesa da Floresta; --------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- 5.8- Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia para integrar o Conselho 

Cinegético Municipal, nos termos e por força da alínea e) do nº 2, do artº 157 do Decreto-

Lei nº 202/2004, de 18 de agosto, na sua atual redação; ------------------------------------------------  

 ----------- 5.9- Designação de 4 cidadãos de reconhecido mérito, 1 por cada Freguesia, 

para integrar o Conselho Municipal de Segurança de Oliveira do Bairro, nos termos da 

alínea h), do nº 1 do artº 4º, da lei nº 33/98, de 18 de julho; ---------------------------------------------   

 ----------- 5.10 Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia para integrar o Conselho 

Municipal de Educação, em representação das Freguesias do Concelho, nos termos da 

alínea d) do nº 1 do artº 5º do Decreto-Lei nº 7/2003, de 15 de janeiro, na redação dada 

pela Lei nº 21/2003, de 22 de agosto; ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 5.11- Eleição de um Presidente de Junta para integrar a Assembleia Distrital, nos 

termos da alínea b) do artº 2º do Decreto-lei nº 5/91, de 8 de janeiro; ------------------------------   

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

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

 ----------- 5.13- Proposta da Comissão Permanente para constituição da Comissão de 
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Acompanhamento ao Orçamento; -------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- 5.14- Apreciação da proposta de Orçamento para a Assembleia Municipal, 

elaborada pela Comissão Permanente; ------------------------------------------------------------------------   

 ----------- 5.15- Análise e votação para efeitos de aprovação das Grandes Opções do Plano 

e Orçamento para 2014 e Mapa de Pessoal;. ----------------------------------------------------------------  

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

secretariados por ARSÉLIO MANUEL DE OLIVEIRA DOMINGUES CANAS e DINA MARIA 

MICAELO DE ALMEIDA LÁZARO. -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

António Augusto Marques Mota, Elsa dos Reis Pires, Paulo Jorge Caiado Santos, Lília Ana da 

Cruz Oliveira Martins Águas e Jorge Ferreira Pato. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Eram dezanove horas e trinta minutos, 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. -------------------------------------------  

 ----------- Efetuada a chamada, verificou-se as ausências do Membro Acílio Vaz e Gala, que foi 

substituído pelo Membro João Bastos. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Secretário da Mesa da Assembleia Municipal, informou que os Membros Leontina 

Novo, Acácio Oliveira e o Presidente da União das Freguesias de Bustos, Troviscal e 

Mamarrosa, Duarte Novo, ainda não estavam presentes, mas que chegariam a qualquer 

momento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 
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SANTOS – informou que o Membro Acílio Vaz e Gala solicitou por escrito, a justificação da falta 

à presente Sessão da Assembleia Municipal, tendo a mesma sido considerada justificada e a 

sua substituição pelo elemento seguinte da respectiva Lista, que se encontrava presente, sendo 

convidado a participar nos Trabalhos da presente Sessão da Assembleia Municipal. ---------------  

 ----------- Em seguida, solicitou a todos os Membros da Assembleia que se sujeitassem a uma 

fotografia, para serem publicadas no primeiro número do Boletim da Assembleia Municipal, 

publicação que terá a periodicidade trimestral, saindo o primeiro numero no inicio do mês de 

Abril de 2014. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Municipal, informou que havia apenas uma Comunicação ao concidadão Artur Ramísio, que na 

ultima Assembleia Municipal, colocou uma proposta de homenagem a Álvaro Cunhal e de 

acordo com o que tinha ficado estabelecido na Comissão Permanente, seria enviado o oficio 

que passou a ler; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Proposta de Homenagem a Álvaro Cunhal a propósito da proposta apresentada pelo 

Presidente da Comissão Politica do PCP de Oliveira do Bairro, Dr. Artur Ramísio, da 

organização por parte da Assembleia Municipal de uma homenagem a Álvaro Cunhal, a 

Comissão Permanente, reunida a 3 de dezembro, decidiu que não deveria ser a Assembleia 

Municipal, nem os seus órgãos a promoveram a mesma, mas sim a estrutura do PCP local, 

assim o desejando, ficando a Assembleia Municipal disponível para participar na mesma se 

assim for desejado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Não poderemos deixar de sublinhar que nesta mesma reunião, e subjacente a esta 

decisão, está o unânime reconhecimento que Álvaro Cunhal foi das personalidades 

portuguesas que no século XX e nos inícios do século XXI mais se destacaram na luta pela 

liberdade, pela democracia e pela emancipação social e que se trata de um histórico líder do 

Partido Comunista Português que se destacou em várias dimensões, nomeadamente: politica, 
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social, intelectual e artística. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Com os melhores cumprimentos, -----------------------------------------------------------------------   

 ----------- O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL” -------------------------------------------------   

  ---------- De seguida informou da receção de vários postais de Boas Festas recebidos, nesta 

época festiva, como tem vindo a ser habito. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou também do convite rececionado da parte do Sr. Presidente da Câmara 

Municipal, para a Sessão de encerramento do Programa Municipal de Promoção de 

Acessibilidade de Oliveira do Bairro, no âmbito de um projeto cofinanciado pelo POPH – 

Rampa.-  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que teve oportunidade de assistir á ultima sessão e que ficou agradado com o 

que ouviu e que para os tempos atuais e para os que virão era algo de interesse para a cidade 

de Oliveira do Bairro e seu concelho. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deu também conhecimento da receção do Plano de Atividades e Orçamento para o 

ano de 2014, da ADREP, como tem sido habitual. ------------------------------------------------------------   

 ----------- Informou que foi recebido, por sua solicitação, o resultado do estudo que foi efetuado 

pela Universidade do Minho, sobre a organização e funcionamento das Assembleias 

Municipais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que o resultado do estudo foi dado a conhecer através de mail, para os 

Secretários da Mesa e para os Líderes das Bancadas. ------------------------------------------------------  

 ----------- Em seguida, informou que se iria proceder à aprovação da Ata da 1ª Sessão da 

Assembleia Municipal de 11 de outubro de 2013, remetida a todos os Membros da Assembleia 

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

 ----------- Foi verificado que não havia qualquer reparo a fazer à referida Ata. -------------------------  

 ----------- Seguidamente foi colocada à votação, a aprovação da Ata da Sessão de 11 de 



 

Sessão da Assembleia Municipal de 09.12’13   6|129 

outubro de 2013. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Efectuada que foi a Votação, a Ata, datada de 11 de outubro de 2013, foi Aprovada, 

com vinte e um votos a favor e duas abstenções. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Informou ainda que se iria proceder à aprovação da Ata da Sessão da Assembleia 

Municipal de 13 de setembro de 2013, remetida a todos os Membros da Assembleia Municipal, 

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

 ----------- Foi verificado que não havia qualquer reparo a fazer à referida Ata. -------------------------  

 ----------- Seguidamente foi colocada à votação, a aprovação da Ata da Sessão de 13 de 

setembro de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Efectuada que foi a Votação, a Ata, datada de 13 de setembro de 2013, foi 

Aprovada, com treze votos a favor e oito abstenções. ---------------------------------------------------  

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

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

questionado o público presente, a fim de verificar se alguém desejava intervir, o que não veio a 

suceder.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

 ----------- ACÁCIO OLIVEIRA – entregou a sua intervenção por escrito, a qual se passa a 

transcrever na sua integra; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Vimos uma vez mais alertar o Sr. Presidente da Câmara, e, dentro do protocolado 

com a Junta de Freguesia de Oiã, que providencie a colocação de placas com nome da rua, 

que vai da fábrica das caleiras Duarte & Vieira, Lda, até à rua das Sudas, em Oiã, bem assim 
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como mandar limpar as bermas da mesma, uma vez que as silvas avançam para a rua, 

impedindo já a passagem de dois carros um pelo o outro, em alguns locais dessa rua. ------------   

- ---------- Aproveitamos para pedir ao Sr. Presidente da Câmara com a colaboração do Sr. 

Presidente da Junta Prof. Vítor Oliveira, para transformar o “Caminho da Quinta dos Duartes” 

em “Rua Quinta dos Duartes” que fica no Silveiro, e que por sinal até lá moro eu e o Sr. 

Presidente da Junta, entre outros Oliveirenses que pagam os seus impostos e como tal tem os 

mesmos deveres e direitos que os demais cidadãos deste Concelho, este “caminho” não está 

totalmente asfaltado e dois carros ainda não passam um pelo outro em todos os lugares, 

devendo ali ser providenciado um contentor para o lixo. -----------------------------------------------------   

 ----------- Outro assunto de relevante importância é a segurança de pessoas e bens de Oiã e 

isto tem a ver com a comunidade cigana e romena que sucessivamente se vem instalando nas 

casas e nos terrenos da propriedade do Ex-presidente da Junta de Oiã, eleito ao tempo pelo 

CDS/PP, Sr. Armando Pires da Silva, entendemos que os Serviços Sociais da Autarquia que 

acompanham estas “minorias étnicas” devem fazer um levantamento exaustivo das suas 

condições de habitabilidade, higiene e segurança e denunciar a quem de direito a ligação legal 

e económica que o Sr. Armando Silva, vem mantendo com estas famílias alojadas nas suas 

propriedades, para além de ter que haver uma supervisão mais próxima das actividades e 

rendimentos que as sustentam e da sua integração na sociedade Oliveirense. -----------------------   

 ----------- Para finalizar a Bancada do Partido Socialista, vem pedir ao executivo, a todos os 

vereadores eleitos e também a todos os deputados desta Assembleia Municipal, a especial 

atenção por algo que há muito é solicitado aos sucessivos executivos desta autarquia:------------   

- ---------- O assunto prende-se com o “GRUPO VIV´ARTE” conhecido e reconhecido a nível 

Nacional e Europeu e que vai festejar este ano as suas “bodas de Prata”, entendemos que 

todos temos a “obrigação” de os acarinhar e reconhecer o excelente trabalho já feito no e para 

o Concelho de Oliveira do Bairro, seremos cegos, surdos ou ingratos se não lhe reconhecer-
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mos o trabalho já realizado e não lhe dermos o apoio que tanto necessitam para continuarem a 

desenvolver a sua actividade educativa e lúdica, que tanto prestígio tem trazido ao nosso 

Concelho, para isso basta que o actual executivo e também todos os que tem assento nesta 

Assembleia Municipal, lhes atribuam um espaço para aí construírem o seu “PARQUE 

TEMÁTICO” sabendo quase todos que esse lugar pode ser disponibilizado, junto ao parque 

desportivo de Oliveira do Bairro à volta de uma lagoa que ali existe e que por enquanto é 

somente um local perigoso e que se disponibilizado pelo Sr. Presidente da Câmara, poderá vir 

a ser um local de turismo e de grande interesse para o nosso Concelho, tal como um que eu 

visitei na Noruega e que me deslumbrou, porque aí passei uma noite no meio dos “Vikings”. Sr. 

Presidente estamos à porta do NATAL, se tiver dúvidas em lhes dar este presente, pergunte 

qual é a opinião dos munícipes do nosso Concelho, por certo todos responderão “ Já lá deviam 

estar há muito tempo”. -------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Muito Obrigado e tenho dito.” ----------------------------------------------------------------------------   

 ----------- LEONTINA NOVO – começou por cumprimentar todos os presentes. ----------------------  

 ----------- Expôs que há uns dias, tinha sido abordada por uma proprietária de uma loja 

comercial na Avenida Doutor Abílio Pereira Pinto, que lhe falou sobre as árvores existentes 

junto aos balneários públicos, que pela sua densidade, provocam muita sombra aos 

estabelecimentos adjacentes e mesmo aos habitantes dos andares por cima desses 

estabelecimentos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sugeriram que para solucionar este problema, essas árvores fossem arrancadas e 

substituídas por outras de folha caduca, que de inverno facilitariam a entrada dos raios solares 

nessa zona. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiram também que ao final da tarde, no inverno, se sentem inseguros pela 

escuridão que faz naquela zona, pelo que poderá alguém estar escondido com o intuito de 

assaltar as lojas ou mesmo as pessoas que por lá passam. ------------------------------------------------  



 

Sessão da Assembleia Municipal de 09.12’13   9|129 

 ----------- CARLOS SANTOS -  entregou a sua intervenção por escrito, pelo que se transcreve a 

mesma na sua íntegra: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Venho manifestar a minha preocupação sobre os trabalhos que estão a ser realizados 

pela empreitada águas do Carvoeiro, nas localidades de Bustos e Palhaça. --------------------------  

 ----------- Sei que os trabalhos estão quase concluídos faltando a reposição do pavimento. -------  

 ----------- E é aqui que reside a minha preocupação, porque muitas das estradas ficaram 

danificadas e algumas intransitáveis, sendo necessário uma intervenção mais alargada na 

reposição do pavimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sr. Presidente, solicito a sua intervenção na fiscalização dessas obras, conjuntamente 

com os Presidentes das Juntas, de maneira a continuarmos a ter estradas transitáveis e não 

estradas com remendos. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A minha 2ª preocupação prende-se com a conclusão das obras nas novas instalações 

da feira da Palhaça. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Felizmente iniciou-se a construção do pavilhão, Sr. Presidente aproveito para 

agradecer a sua intervenção na resolução do incidente com o Arquiteto e o consequente 

desbloqueio dos trabalhos. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mas sem os acessos e os arruamentos concluídos a feira da Palhaça não será 

mudada.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Penso que seria importante que aquando da conclusão da construção do pavilhão, os 

acessos também deviam estar concluídos. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Como deve compreender esta situação já se arrasta há muito tempo, os feirantes 

estão cada vez mais descontentes que acabam por desistir, ficando a feira cada vez mais 

vazia, por isso, é necessário que haja uma intervenção mais forte para a conclusão das obras. -  

 ----------- Por último, aproveito a oportunidade para desejar a todos os presentes um Feliz Natal 
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e um próspero Ano Novo. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- MANUEL PEREIRA – começou por cumprimentar todos os presentes. -------------------- 

 ----------- Disse que a sua intervenção era relativa à iluminação pública e que por orientação, 

provavelmente da ANMP, as Câmaras Municipais têm tomado atitudes no sentido da 

racionalização do consumo energético, na iluminação pública. --------------------------------------------  

 ----------- Referiu que a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, tinha optado por fazer cortes ao 

início da noite e no amanhecer, o que trouxe algumas criticas, umas a favor outras contra, mas 

o importante será ponderar o que será melhor, o mais seguro e o mais económico. ----------------   

 ----------- Disse que a primeira preocupação é que a EDP irá ser liberalizada, deixando assim de 

ser a única empresa fornecedora de eletricidade, consequentemente de ser parceira única de 

fornecimento do serviço de energia, da Câmara Municipal. -------------------------------------------------  

 ----------- Questionando assim o Sr. Presidente da Câmara, sobre a rede de iluminação publica, 

no concelho de Oliveira do Bairro, se existe cadastro sobre a mesma, porque se a Câmara 

Municipal optar por outro operador local, só será possível se existir o referido cadastro, onde 

consta de qual a potência instalada, quantos postes de iluminação existem, qual a condição da 

luminárias, entre outras…---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Reforçou que era urgente que a Câmara Municipal tenha esse cadastro que é sobre 

este que se poderá tomar as atitudes no sentido de racionalizar, ou seja reduzir o custo efetivo 

de energia com a poupança, deixando as salvaguardas, a segurança de pessoas e bens. --------  

 ----------- Referiu que era politica da antiga Câmara Municipal, era de onde houvesse uma casa, 

tinha que haver um ponto de luz, certo é que todas as Câmaras Municipais, quando elaboraram 

os seus PDM, todos quiseram ter uma extensão enorme de malha urbana, que agora trás estes 

problemas, de conflito de exploração à Câmara Municipal, quer no sentido da rede de 

iluminação publica quer noutros sentidos de exploração, aguas pluviais, residuais, 

alcatroamento, rede publica entre outros… ----------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Disse que ainda na presente semana se aflorou que era intenção de alguém que 

manda, de reduzir em 50% o consumo energético, ao nível de iluminação pública, mas o certo 

é que face á demanda de muita gente, face a alguns princípios de equação por quem 

geralmente faz um projeto, existem regras de calculo para a segurança, em que as Câmara não 

tem sido ouvida nem achada, sendo que a EDP, sempre dominou o assunto. ------------------------  

 ----------- Referiu que em sua opinião, e cada vez mais face a densidade populacional e à 

caracterização do meio, quem vai ter que decidir o perfil da iluminação pública vão ter que ser 

as Juntas de Freguesia e a Câmara Municipal. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Comparando a Câmara de Águeda, com a Câmara de Oliveira do Bairro, são usadas 

metodologias diferentes, ou seja, no concelho de Águeda optou-se por apagar candeeiro sim 

candeeiro não, mantendo um determinado nível de iluminação, sendo que em Oliveira do Bairro 

a iluminação está toda ligada, ou toda desligada nos períodos já referidos, ao anoitecer e ao 

amanhecer, o que poderá trazer riscos para a segurança publica. ----------------------------------------  

 ----------- Disse que o concelho tem muitos parques, que têm pouca ocupação e que têm que ter 

um perfil de utilização racional da iluminação, os cemitérios, os parques de feiras que só 

trabalham duas vezes por mês, nos Pólos Escolares há iluminarias acesas durante grandes 

períodos sem necessidade, terá que se racionalizar nestes locais principalmente. ------------------  

 ----------- Referiu que este ano a iluminação natalícia acima da média, existe uniformidade e um 

critério entre as freguesias muito equilibrada, louvando por isso o trabalho realizado nesse 

sentido.-  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que ao nível de iluminação interior dos edifícios que a Câmara tem, deveria ser 

feita uma auditoria de forma a reduzir os seus custos energéticos. ---------------------------------------  

 ----------- Presidente da Junta de Freguesia da Palhaça MANUEL MARTINS – começou por 

cumprimentar todos os presentes. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que a situação das Águas do Carvoeiro, um beneficio para o Concelho, mas 
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na Freguesia da Palhaça, haverá quatro ou cinco estradas que vão ser atravessadas pelos 

tubos, e que face á qualidade do solo da Palhaça, as vias vão ficar muito danificadas, sendo 

necessário haver uma grande atenção, para que depois do trabalho feito os pisos sejam 

repostos em condições dignas de se circular em segurança. -----------------------------------------------  

 ----------- Fez referência a uma preocupação que tinha, que era o facto de não existirem ou de 

terem pouca visibilidade, as passadeiras, nomeadamente no centro da Palhaça e perto da 

rotunda que vai para Aveiro.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu também que a estrada deveria estar melhor sinalizada, principalmente junto á 

rotunda atrás referida, porque quem não conhece a mesma não dá as prioridades devidas 

pensado que está numa estrada prioritária.----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre o recinto da feira, diz ter conhecimento que a 2ª fase já começou, disse que tem 

acompanhado a obra, sabe que há muito trabalho feito, mas tem a preocupação de a feira só 

abrir assim que tudo esteja em condições para tal, incluindo os arruamentos e os 

estacionamentos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a feira do gado, disse que como era conhecimento de todos, a mesma não tem 

tido muita procura, devido ás exigências tidas para com o transporte de animais, mais tarde ou 

mais cedo deixa de haver feira do gado, logo dever-se-ia pensar em algo para aquele espaço, 

em parceria com a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia, para o mesmo não ficar ao 

abandono. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que recentemente foi apresentado um projeto sobre a mobilidade e sobre esse 

tema quis deixar uma sugestão sobre os passeios, disse que se fossem feitos em betão / 

cimento, em vez do pavê, daria mais facilidade ás cadeiras de rodas, carrinhos de bebé, de 

circularem nos mesmos. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Outra preocupação era de nível nacional, a avaliação dos professores, disse que 

como comerciante, era avaliado todos os dias, como Presidente da Junta de Freguesia, foi 
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avaliado passados 4 anos, e não viu problema nisso, ficando por isso indignado com o que se 

tem visto, porque em sua opinião se todas as profissões tiverem as devidas avaliações, é 

melhor para a sociedade e para o País. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- LUIS CARVALHO – começou por cumprimentar todos os presentes. -----------------------  

  ---------- Disse que todos os dias e como Membros da Assembleia Municipal e 

consequentemente veículos de transmissão entre os Munícipes para com a Câmara Municipal 

e a Assembleia Municipal, todos os dias têm sido questionados pela população, de como se 

encontra a situação da União das Freguesias, questionando assim o Sr. Presidente da 

Assembleia Municipal, se já tinham sido tomadas algumas diligências no sentido de se poder 

dar uma resposta cabal á população. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De seguida questionou o Sr. Presidente da Câmara relativamente aos passeios das 

Quintas das Martinhas e Quinta da Gala, se já havia alguma resposta concreta. ---------------------  

 ----------- Falou sobre a reparação da Rua Direita, que quando foi colocado o saneamento, a 

mesma foi remendada, mas até á presente data se encontrava um pouco sinuosa. -----------------  

 ----------- Sobre a Quinta da Vitória, disse que se encontrava um pouco degradada. ----------------  

 ----------- Relativamente aos oleões, existentes na agora vila da Mamarrosa, disse que do que 

tem conhecimento, era uma empresa que prestava esse serviço á Câmara Municipal, mas nos 

últimos meses disse que a empresa tem prestado um péssimo serviço. --------------------------------  

 ----------- Relatou que o óleo já tem alguns cheiros, por se encontrar há muito tempo dentro dos 

respetivos oleões, pondo assim em risco a saúde pública. --------------------------------------------------    

  ---------- Sobre os pilhões, congratulou a Câmara Municipal pelo bom serviço que tem prestado 

nesse âmbito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que como empresário, tem vários pilhões na sua empresa, tendo solicitado por 

diversas vezes ecopilhas através de emails, nunca obtendo qualquer resposta, assim que 
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solicitou á Câmara Municipal os pilhões, em menos de 24 horas os mesmos estavam a ser 

entregues. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Falou sobre a notícia publicada no Jornal da Bairrada, sobre a descida da taxa de 

desemprego no Concelho de Oliveira do Bairro, no mês de Outubro. ------------------------------------  

 ----------- Disse que a Câmara Municipal, também terá o seu contributo mas quis deixar um 

elogia a todos os empresários do Município, que são eles que têm feito que a taxa se reduza no 

concelho de Oliveira do Bairro. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANTÓNIO CAMPOS – entregou a sua intervenção por escrito a qual passo a 

transcrever; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Venho a este palco, pela primeira vez, com muito orgulho, por ter sido eleito, pelos 

cidadãos do concelho que me acolheu, já lá vão quase duas décadas. ---------------------------------   

 ----------- Decidi abraçar o projecto político que me propuseram pois noto, claramente, um rumo 

algo incerto para o concelho onde resido e pretendo ser uma peça do Ieme, de forma a 

reconduzirmos o nosso concelho para águas mais objectivas e com um rumo bem melhor 

definido.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Nesse sentido, e como não posso, nem devo ter uma visão de pessimismo, e de 

redução ao trabalho feito até agora, cabe-me parabonizar, de certa forma, o executivo 

municipal pelos, alguns, esforços no desenvolvimento da nossa região. --------------------------------   

 ----------- Falo, claro está, do crescimento em betão e alcatrão dos últimos anos que esta á vista 

de todos. (discutir a utilidade objetiva de alguns investimentos já será um caso a parte). ----------   

 ----------- Mas como em tudo na vida, existe um “gato escondido com o rabo de fora”, e dai 

permita-me a Exma. Assembleia contar uma história muito curiosa, que revela, de certa forma, 

algum pouco cuidado nos pormenores que melhoram a vida dos munícipes. --------------------------  

 ----------- Num jantar de amigos, na minha residência, um dos convidados, sabendo que havia 
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sido eleito para esta Assembleia Municipal, ofereceu-me não uma garrafa de vinho ou 

espumante, mas uma trincha e uma lata de tinta branca.  ---------------------------------------------------  

 ----------- Questionei-o acerca da originalidade da oferta ao que ele retorquiu: "é para ver se, de 

uma vez por todas, alguém se digna a pintar a sinalização horizontal nas ruas, não todas, do 

teu concelho, uma vez que, ano após ano, em cada tapete novo, parece que se esquecem das 

normas de segurança rodoviária, que estão definidas na Convenção de Viena, e nunca pintam 

o asfalto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Portanto Sr. Presidente da Câmara, compete-me, bem ou mal, alertar o executivo para 

o facto que em cada cidade, vila, distrito ou conceIho o ato de zelar por quem nos oferece os 

cargos públicos que representamos, não é só em oferta de betão armado e alcatrão, mas 

também em trincha e tinta branca.” --------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – respondendo ao Membro da Assembleia Luís Carvalho, a propósito do abaixo-

assinado que na legislatura passada, deu entrada na Assembleia Municipal, das populações da 

Quinta Dalém e do Penedos, informou que já conversou sobre o assunto com o Sr. Presidente 

da Câmara, e tinha sido entendimento dos dois, que iriam efetuar contacto conjunto, com o 

Presidente da Assembleia Municipal e Presidente da Câmara de Cantanhede. -----------------------  

 ----------- Esclareceu que desde o inicio do presente mandato, ainda não tinha sido efetuado o 

contacto, visto que ainda tinha decorrido pouco tempo, mas que o assunto não tinha caído no 

esquecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que irão fazer todos os esforços para que haja uma maior recetividade do 

que a que houve anteriormente por parte dos autarcas de Cantanhede. --------------------------------  

 ----------- De seguida deu a palavra ao Membro da Assembleia André Chambel. ---------------------  

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

expressar alguma estranheza na solicitação efetuada, para que fosse indicado um Membro da 
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Bancada do CDS, para fazer parte do Concelho Municipal da Juventude. ------------------------------  

 ----------- Esclareceu que a sua estranheza não foi pela solicitação mas sim pelo Regulamento 

que acompanha a solicitação. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou que na reunião de Junho de 2013, foram levantadas várias questões 

relativamente a incongruências existentes no Regulamento Municipal da Juventude, erros que 

foram justificados como sendo gralhas, direitos retirados que também foram justificados como 

gralhas, e depois dessa mesma reunião e dos reparos feitos ao Regulamento e das 

justificações dadas pelo Sr. Presidente da Câmara e da (na altura) Srª. Vereadora Laura Pires, 

pasme-se que o Regulamento que acompanhou a solicitação é o mesmo que esteve em 

discussão sem qualquer reparo, sem correção de gralhas. -------------------------------------------------  

 ----------- Disse que depois de todo o tempo que foi dispendido com a discussão do 

Regulamento, depois da importância que foi relevada á necessidade da existência do Concelho 

Municipal da Juventude, que fossem dados os devidos direitos a quem a eles merecem, não se 

justificava que tivesse sido enviado precisamente o mesmo Regulamento, quando deveria ter 

havido um maior cuidado para que o documento (Regulamento) enviado juntamente com o 

convites fosse o correto. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

referiu que sucintamente iria responder a todas as questões levantadas. ------------------------------  

 ----------- Começou por dizer que quanto á questão levantada sobre as placas, na rua que inicia 

no Duarte e Vieira e sobre a questão da limpeza de valetas ou de bermas, referiu que estava 

presente o Presidente da Junta de Freguesia e acreditava que este tivesse tomado a devida 

nota sobre as questões levantadas. -------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Sobre a questão do pedido que o caminho passa-se a rua, o contentor do lixo e a 

melhoria e possível alargamento dessa via, disse ter ficado com a devida nota, sendo da 

competência do Executivo Municipal, de hierarquizar e dar a prioridade o que entende ser 

prioritário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á questão da falta de segurança sentida em Oiã, disse que a Câmara 

Municipal, pelos seus vários Órgãos, nomeadamente o Executivo e os seus técnicos, desde os 

Sociais aos de Fiscalização e a todos os Pelouros, têm feito tudo o que o que está ao alcance, 

acompanham visitas, informam, mandam notificações aos mais variados níveis, que foram 

referidos, portanto tudo está a correr nos seus termos. ------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que tem a informação e que já viu in loco, que foram desmantelados 

alguns “albergues”, na zona central de Oiã. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a questão do Vivarte, disse que havia algum equívoco, face á intervenção do 

Membro Acácio Oliveira, ou eventualmente por influenciado da comunicação social, porque a 

questão dos terrenos no local referido, há muito que estão pela Câmara Municipal, e por si 

prometidos ao Vivarte, só não está formalizado, porque ninguém sabe quem é que no futuro, 

abrindo candidaturas, deve ou pode concorrer para as infraestruturas, porque o Vivarte, não 

tem verba e se for a associação a Câmara doará ao Vivarte os terrenos, se for o contrário a 

Câmara comparticipará ou assumirá a obra, o tal complexo que o Vivarte quer levar a efeito.----  

 ----------- Informou que acontecerá em meados de Janeiro, uma Gala em que irá haver um 

convite conjunto do Presidente da Câmara e do Vivarte, para essa realização, a entidades de 

fora do País a vários Presidentes de Câmara. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que a Câmara Municipal, reconhece o trabalho do Vivarte, já trabalham 

em conjunto há vários anos, cada um com as suas especificidades e responsabilidades, 

assegurando que a Câmara Municipal tem assumido as suas, mas que nunca deixará de 

cumprir com a Lei e os bons princípios, face a toda e qualquer associação do concelho. ----------  
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 ----------- Sobre a intervenção do Membro da Assembleia Leontina Novo, disse ter tomado nota 

da situação, não concordando pessoalmente, em serem colocadas árvores de folha caduca, 

mas com certeza alguma medida irá ser tomada. --------------------------------------------------------------      

  ---------- Sobre ás questões levantadas, pelo Membro da Assembleia Carlos Santos e pelo 

Presidente da Junta de Freguesia da Palhaça, disse que como era do conhecimento, existe um 

Membro no Executivo Municipal, o Sr. Vereador António Mota, que por sua designação e da 

Câmara Municipal, faz parte do Concelho Executivo, ou seja da direção das Águas do 

Carvoeiro, acompanhando por isso de perto todas as matérias, estando a ser extremamente 

exigente, o que é uma obrigação. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre as obras do mercado e os seus acessos disse que a Câmara Municipal está 

atenta para que seja contemporâneo em relação á finalização da obra do mercado. ----------------  

 ----------- Relativamente á intervenção do Membro da Assembleia Manuel Pereira, disse que 

registou o que foi dito relativamente á questão da iluminação pública e agradeceu a referência 

que foi feita á iluminação de Natal. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que a Câmara Municipal tem um bom técnico, na vertente da iluminação, que 

é Chefe de Divisão o Eng.º Araújo, que é considerado por muitos muito bom, sendo este muito 

minucioso ao ponto de estudar todas as matérias. ------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que algumas preocupações referidas eram regulares, tal como as dos Pólos 

Escolares, sendo necessário o cuidado de quem está a operar diariamente nesses Pólos. -------  

 ----------- Disse que a Câmara Municipal está atente a essa questão, a economia de 

eletricidade, mas cada Concelho terá a sua politica. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a intervenção do Presidente da Junta de Freguesia da Palhaça, relativamente á 

pintura, informou que estava para breve o avanço de uma empreitada para fazer marcações 

horizontais nas vias do Concelho. ----------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Relativamente á feira do gado e á sua pouca atividade, informou que internamente se 

tem discutido sobre o que fazer para que esta ganhe mais vida. ------------------------------------------  

 ----------- Sobre as questões do Membro da Assembleia Luís Carvalho, disse que eram 

questões que se prendiam com a hierarquização e urgência ou prioridade dos trabalhos. ---------  

 ----------- Relativamente aos óleos usados, disse não ter tido essa informação, mas que se iria 

junta da empresa, com quem existe o protocolo, agir para que não se voltem a passar as 

situações referidas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Agradeceu as referências feitas, sobre a resposta que a Câmara Municipal deu 

relativamente aos pilhões, também á baixa de desemprego que é sempre digno de registo. -----  

 ----------- Corroborou com tudo o que foi dito pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, 

relativamente ao que foi dito sobre a questão levantada da União da Juntas de Freguesia. -------  

 ----------- Disse que se atrevia a sugerir que em sua opinião não se perdia nada, que para além 

do que já foi feito, se deveria fazer chegar uma cópia do abaixo-assinado feito pela população á 

Câmara Municipal de Cantanhede, sendo mais uma forma de pressão direta dos seus utentes e 

da pretensão que têm. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á intervenção do Membro da Assembleia António Campos, agradeceu 

os parabéns e dizer que o pouco cuidado depende de quem e de como se vê. Disse que quem 

gere um concelho tem que ver as coisas num cômputo geral, estando sempre para melhorar 

gostando por isso de receber informações que permitam fazer esse percurso, o da melhoria. ---  

 ----------- Disse que as obras de betão também levam tinta, e todas as obras feitas em betão, 

foram pintadas, sendo que a lata de tinta não chegaria a nada. -------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á intervenção do Membro da Assembleia André Chambel, referiu que 

efetivamente subscreveu o convite, mas que como deveriam compreender, não relê os 

estatutos e os anexos, encarregando-se os serviços disso. -------------------------------------------------  
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 ----------- Informou que tomou a devida nota das preocupações referidas. ------------------------------  

 ----------- De seguida foi pedida a palavra pelo membro Armando Humberto, para um 

esclarecimento, tendo-lhe sido concedida. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO – disse que na sequência da intervenção do Membro da 

Assembleia Manuel Pereira, relativamente á questão da iluminação publica e sobre a relação 

da Câmara com a EDP, era uma questão importante e que todos os presentes como 

consumidores privados estariam a equacionar, a questão da liberalização do fornecimento de 

energia elétrica e com o aparecimento de novas empresas fornecedoras de energia elétrica. ----  

 ----------- Disse que em sua opinião não tinha ficado clara a resposta dada pelo Sr. Presidente 

da Câmara, sobre as questões levantas, sobre se a Câmara pode ou não equacionar a 

hipótese de mudar de fornecedor de energia elétrica. --------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda que pelo que sabe, a EDP dá uma contrapartida á Câmara Municipal pela 

utilização da rede de distribuição publica, não sabendo exatamente qual a relação contratual 

existente entre a EDP e Câmara Municipal, pelo que gostaria de ser esclarecido. -------------------  

 ----------- De seguida foi dada a palavra ao Membro da Assembleia Municipal, que também 

solicitou a palavra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ CHAMBEL – disse que gostaria de fazer uma interpelação á Mesa da 

Assembleia, estando no Período Antes da Ordem do Dia uma vez que o Regimento não 

permitia a apresentação de propostas, de votos de louvor ou congratulação sem o parecer 

prévio da Comissão Permanente, gostava de dar os parabéns ao Sr. Presidente da Assembleia 

Municipal e á Assembleia Municipal pelo facto do Sr. Dr. Manuel Nunes, ter sido eleito 

Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal da Região de 

Aveiro, sendo uma eleição que honra todos os presentes, sendo um prazer para si que tem 

trabalhado em conjunto nos últimos quatro anos. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que o Concelho de Oliveira do Bairro estava de parabéns, assim como os 
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Autarcas de Oliveira do Bairro, a Assembleia Municipal e especialmente o Presidente da Mesa 

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

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

SANTOS – agradeceu as palavras cordiais e muito agradáveis dirigidas á sua pessoa, 

acrescentando que a sua principal motivação, logo salientada pelo Sr. Presidente da Câmara, 

que o abordou para esse fim, que era algo benéfico para o Concelho de Oliveira do Bairro e 

nessa qualidade pensasse no sentido de ter essa questão em atenção. --------------------------------  

 ----------- Foi isso que fez, procurando mais uma vez e acima de tudo colocar o interesse publico 

á frente de algumas questões particulares, sempre com a disponibilidade possível e com a 

intenção de procurar fazer o melhor dentro daquilo que são as suas competências na área. -----  

 ----------- Deu se seguida a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para prestar o devido 

esclarecimento o Membro da Assembleia Armando Humberto. --------------------------------------------     

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

disse que não tinha o dossier consigo, mas esclareceu que há alguns anos tinha sido feita uma 

concessão á EDP, traduzindo-se em direitos e obrigações. -------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que a Câmara estará atenta á questão da liberalização e logo que 

possível será feita, no entanto a EDP estava obrigada a pagar uma renda trimestral ao 

Município por força da rede e dessa concessão, faturando a iluminação publica, sabendo que 

serão mais alguns anos da concessão á EDP. -----------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

disse que estaria disponível para prestar os esclarecimentos necessários, que se justifiquem. --  

 ----------- Informou que na parte final do documento, tinha feito uma referência á luta pelo Nó da 
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A1, e que depois da informação prestada, no dia 12 de Dezembro, foi recebida uma resposta 

por parte do Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas e Transportes e Comunicações, 

passando a ler o conteúdo da mesma; ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Assunto: Criação do Nó nos limites dos Concelhos de Oliveira do Bairro e de Anadia.  

 ----------- Encarrega-me Sua Ex.ª Secretário de Estado das Infraestruturas e Transportes e 

Comunicações, de acusar a receção do oficio n.º 5305, sobre o assunto em epígrafe e informar 

que o mesmo foi nesta data, remetido ao grupo de trabalho para infraestruturas de elevado 

valor acrescentado, para análise a avaliação.-------------------------------------------------------------------  

 ----------- Com os melhores cumprimentos,” … ------------------------------------------------------------------   

 ----------- De seguida foi dado o uso da palavra aos Membros da Assembleia que o solicitaram; -   

 ----------- ACÁCIO OLIVEIRA – entregou a sua intervenção por escrito a qual se passa a 

transcrever na sua integra; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Página 3 – Solicitamos ao Sr. Presidente informe se o Município tem a 

obrigatoriedade por lei, de dar a todos os funcionários, no mínimo, as 25 horas de formação 

anuais?  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Página 6 - A bancada do Partido Socialista, pergunta ao Sr. Presidente da Câmara se 

já é possível comunicar o custo final do investimento na Nova Alameda da cidade e para 

quando está prevista a finalização definitiva da obra.  --------------------------------------------------------  

 ----------- Sr. Presidente, aproveitamos para o relembrar do que já afirmamos numa outra 

Assembleia, que a Alameda é bonita mas “perigosa”, está escrito numa ata, e o Sr. contrariou 

esta nossa afirmação, o que é verdade é que os factos falam por si e se não forem tomadas as 

devidas cautelas muitos mais acidentes pessoais vão acontecer, pois existem escadas que não 

estão previamente assinaladas, escadarias e patamares sem resguardos de protecção, 

entradas para garagens sem gradeamentos, etc. e tudo isto pode vir a responsabilizar a 
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autarquia por alguma queda grave ou fatal que possa vir a acontecer…”esperamos que não”. --   

 ----------- Só para confirmar Sr. Presidente as infiltrações na cave, junto à contabilidade são no 

edifício dos Passos do Concelho? Já agora onde é que as mesmas, tem a sua origem? ----------   

 ----------- Página 8 – Notariado – Onde se situa o prédio rústico com o artigo nº. 9.300 e qual a 

área do prédio rústico 9.384 ambos da freguesia de Oliveira do Bairro, isto para podermos 

ainda ter a possibilidade de calcular e comparar o valor de compra de cada um deles (e se 

possível sabermos quem foram os vendedores).---------------------------------------------------------------   

 ----------- Em que fase se encontra o processo instaurado contra alguns dos presidentes da 

câmara e vereadores, em relação a um donativo atribuído ao Beira Mar pela SIMRIA? ------------   

 ----------- Página 13 – Planeamento – 2ª revisão do Plano Director Municipal – continuamos 

convictos que relativamente a este assunto o anterior executivo não o teve como prioritário e 

desejamos que este agora em funções, aumente o seu grau de interesse para que a curto 

prazo seja dado como definitivamente concluído – é muito importante que assim seja, para o 

desenvolvimento sustentado do nosso Município. -------------------------------------------------------------   

 ----------- Página 16 – Ampliação do cemitério do Troviscal, não sabemos se não seria mais 

conveniente que em vez do termo “junta de freguesia” se devesse escrever “União de 

Freguesias de Bustos, Mamarrosa e Troviscal”, aliás, podemos constatar este facto mais vezes 

neste documento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Verificamos com agrado a compra de terrenos para a futura rotunda da Zona Industrial 

de Oiã, e para a futura rotunda do Silveiro não existem notícias? -----------------------------------------   

 ----------- Página 19 – Urbanismo – fizemos algumas contas e considerando os requerimentos 

entrados (2.744) e retirando os deferidos (774) e indeferidos (52), atrevemo-nos a perguntar ao 

Sr. Presidente da Câmara, onde se encontram e em que fase, os restantes (1.918), que 

representam cerca de dois terços dos que deram entrada nos Serviços do Município. -------------   
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 ----------- Páginas 22 e 23 – Na abertura de alguns dos procedimentos concursais, aparece o 

termo “tendo sido convidada a apresentar proposta a firma…” o executivo atribui um preço base 

+ IVA…perguntamos quem atribui este valor base e quais os critérios que fundamentam o 

convite efectuado a uma só empresa?  ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Página 24 – Capela do Sr. dos Aflitos – um pequeno reparo sobre os procedimentos 

que nos parecem importantes e que passam por telefonemas ao Sr. Padre Francisco, tendo 

este tido o cuidado de ir informar pessoalmente alguém na Câmara Municipal, do que lhe havia 

sido pedido telefonicamente, parece-nos ser mais sensato que todo o processo passe por 

comunicações escritas, para memória futura. -------------------------------------------------------------------   

 ----------- Página 35 – Sessão solene de criação do Instituto Profissional da Bairrada, aqui 

escreve-se “sessão Solene de criação” na página seguinte “sessão de lançamento do Instituto 

Profissional da Bairrada”, perguntamos Sr. Presidente da Câmara, foi a mesma Sessão? É que 

CRIAR e LANÇAR têm significados diferentes. Já agora reparamos que no final desta página 

diz e cito “No final foi servido almoço às altas INDIVIDUAIS e demais convidados” fim de 

citação…pensamos que se pretendeu escrever altas INDIVIDUALIDADES.  --------------------------  

 ----------- Página 40 e 41 – Educação – Em matéria de Educação e Acção Social, deixamos aqui 

expresso o nosso reconhecimento, pelo bom trabalho desenvolvido pelo anterior executivo, 

fruto do empenho e dinamismo da anterior vereadora Dr.ª Laura Pires, fazemos votos que a 

Vereadora que a substituiu, a Dr.ª Elsa, venha dar continuidade a este trabalho e porque não 

melhorá-lo durante o seu mandato. --------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Página 45 – 65 em festa – A bancada do Partido Socialista, deixa aqui um desafio ao 

Sr. Presidente e ao seu executivo, para que nos futuros quatro anos, este evento se realize 

dentro do Concelho, com os mesmos serviços e animação com a “prata da casa”, a quinta da 

Malafaia é longe os nossos seniores chegam muito cansados e arriscam-se a ter algum 

acidente neste percurso tão longo, aqui existe um espaço com o mesmo ou melhor grau de 
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conforto e qualidade, chama-se “Espaço Inovação”. ----------------------------------------------------------   

 ----------- Página 47 – Palácio da Justiça – O Sr. Presidente da Câmara ainda acredita que o 

Palácio da Justiça venha a ser uma realidade no nosso Concelho, quando já se escreve que o 

Tribunal de Menores aqui sediado vai para o Concelho de Vagos?  --------------------------------------  

 ----------- Para finalizar esta intervenção uma pergunta mais para o Sr. Presidente da Câmara, o 

que é que está acontecer com a qualidade da água das piscinas Municipais? ------------------------   

 ----------- Tenho dito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- MARCOS MARTINS – entregou a sua intervenção por escrito a qual passo a 

transcrever na sua integra; -------------------------------------------------------------------------------------------  

. ---------- “Oliveira do Bairro é um concelho de futuro, de ideias e projectos, terra natal de 

inúmeros Técnicos e Quadros de excelência que pairam por cá e por esse Mundo fora. Aqui 

nasceram, aqui se educaram e alguns daqui partiram sendo certas as suas bases “tão sólidas 

como rocha”, fundações indestrutíveis de quem não mais parará de deixar rasto, marca de 

prestígio e valia, profissionais acima de uma qualquer média centralmente definida por 

parâmetros por vezes desadequados ao tempo e à questão de se ser, tão só, “O Melhor”. -------   

 ----------- Falar de desenvolvimento autárquico ou mesmo de desenvolvimento social, é falar, 

entre outros, da instrução proporcionada a todos os munícipes dessa mesma comunidade, 

sendo certa a estreita ligação tida para com a maior desenvoltura do tecido associativo, da 

qualidade e valências por este prestado e da cobertura geográfica que realmente afecta. --------   

 ----------- Num distrito com 1993 Associações, tão só o 4º ao nível nacional com maior 

representatividade nesta matéria, o nosso concelho é brindado com 94 colectividades dispersas 

pelas mais variadas vertentes. Oliveira do Bairro é, sem dúvida alguma, uma terra rica em 

associativismo popular espontâneo o qual denota a implantação da maior das qualidades 

conquistadas nas últimas décadas e que, por bem gerida, nos leva ao ansiado caminho da 

felicidade: falo de Liberdade. ----------------------------------------------------------------------------------------   
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 ----------- Outro reflexo de não menos importância e ligado ao já citado facto de existirem 

bastantes colectividades no concelho, parafraseando o Sr. Prof. Doutor José Ornelas no 

prefácio do estudo da Liderança Comunitária, “é a capacidade tida por estas Organizações de 

proporcionarem espaços para as populações se reunirem, conhecerem-se, fazerem amigos, 

criarem pontes e laços, aprofundarem o sentimento de comunidade e o capital social”.  -----------  

 ----------- Sumariamente, a existência de tão significativo volume de associações no concelho, a 

actividade destas e o seu papel determinante no conhecimento e confiança junto da população, 

pode e deve significar um grande passo para a aplicação no terreno de medidas sociais de 

vulto, salientando a positiva e directa libertação dos serviços da Câmara Municipal em matérias 

fundamentalmente humanitárias e recreativas. -----------------------------------------------------------------   

 ----------- Neste sentido, lembrando o célebre provérbio chinês “não dar o peixe mas ensinar a 

pescar”, enalteço o trabalho do executivo quanto ao apoio corporativo tido no concelho, quer no 

que concerne ao relatório de actividade hoje em análise como ao trabalho desenvolvido nos 

últimos anos a este respeito. -----------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- No entanto, face ao conhecimento tido na primeira pessoa nesta área e com vista a 

eliminar todas e quaisquer arestas que ainda persistam, deixo hoje aqui um repto para que haja 

mais uma forte aposta por parte desta Câmara, na informação e partilha de Conhecimentos, 

através de formação específica e da criação de um regulamento geral de certo modo exigente e 

transversal, fortificando lideranças e por conseguinte abrindo por completo os horizontes de 

todas as colectividades por forma a que consigam vislumbrar que a sua existência faz todo o 

sentido e há um lugar próprio na sociedade para cada qual, eliminando definitivamente dúvidas 

sobre a importância da continuidade de certos projectos associativos, porque na verdade todos 

somos precisos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 -----------  “As organizações da sociedade civil que se caracterizam e distinguem pela 

flexibilidade da gestão, pelo facto de emergirem espontaneamente da comunidade e pela 
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rapidez com que antecipam as tendências da evolução social, assumem-se agentes 

privilegiados de mudança e por essa razão, serão cada vez mais chamados a participar no 

desenvolvimento integrado da pessoa humana, complementando e até substituindo a 

intervenção do Estado” – cito António Tomás Correia (Pres. do Conselho de Administração do 

Montepio) “ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

deixar uma recomendação sobre o documento apresentado (Atividade Municipal), relativamente 

aos processos que se encontram em contencioso. ------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que a informação prestada, é muito fechada, não se percebe o que está a ser 

transmitido nem o alcance de alguma informação, inclusivamente algumas das sentenças ou 

acordos que são pronunciados. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na página 9, 1º processo, disse que não conseguiu perceber o que realmente se 

passou, se houve ou não acordo extra judicial, pois o que está apresentado não é claro. ---------  

 ----------- Passou a enumerar os processos da Atividade Municipal, que não estavam explícitos, 

acrescentando que quem não tem conhecimento dos processos, a grande maioria dos 

Membros da Assembleia Municipal, não sabe do que se trata. --------------------------------------------  

 ----------- Sugeriu assim ao Sr. Presidente da Câmara que a informação prestada, seja mais 

explícita, que transmita de uma forma clara, o resultado dos processos. -------------------------------  

 ----------- Na página 13, sobre a segunda revisão do PDM, agradeceu ao Sr. Presidente da 

Câmara o facto da informação prestada ser bem mais extensa do que o habitual, questionando-

o de seguida para quando é que pensa, que se poderá ver o documento (PDM) na Assembleia 

Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na página 19, congratulou os serviços das Obras Municipais, por manterem a 

referência ás freguesias ditas extintas, esperando que estas referências se mantenham. ---------  
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 ----------- SUSANA NUNES – entregou a sua intervenção por escrito, a qual passo a transcrever 

na sua integra; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Numa altura, em que vemos todos os nossos Pólos Escolares em funcionamento 

(com a exceção do Pólo Escolar da Mamarrosa, que neste momento já tem fundações e que a 

seu devido tempo também assim estará, (porque sim, este Pólo Escolar será uma realidade)) é 

importante refletir sobre como a aposta deste executivo na Educação foi abrangente, não se 

refletindo apenas em construções, como tanto foi proferido pela oposição. Num período de 

Atividade Municipal em que foram inaugurados 4 dos 7 Pólos Escolares já concluídos, 

constatamos que este Executivo, manteve uma forte preocupação com as famílias e com as 

crianças.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Verificamos que para além da preocupação deste executivo com as instalações, se 

continua a verificar a preocupação com as atividades de Animação e Apoio à Família, no 

fornecimento de refeições e prolongamento de horário ao nível do pré-escolar e com o 

fornecimento de refeições escolares ao nível do 1º ciclo do ensino básico. Existiu também a 

preocupação de envolver as IPSS’s do Concelho no fornecimento destas refeições e no 

transporte dos nossos alunos e a preocupação em promover nas nossas crianças, hábitos de 

consumo de alimentos saudáveis e benéficos para o seu crescimento e a sua saúde, como é o 

exemplo da distribuição de frutas, de produtos hortícolas e produtos derivados. ---------------------   

 ----------- Mas para além de ser evidente esta preocupação com instalações, refeições e 

transporte, também é evidente a preocupação com o enriquecimento curricular dos nossos 

alunos. Constatamos que em apenas 3 meses de atividade municipal, 5 foram as atividades 

direcionadas à ciência e 17 foram os professores contratados para possibilitarem a 790 alunos 

do ensino básico, a frequência em atividades lúdico-expressivas, em atividades físicas e 

desportivas e a possibilidade de desenvolverem conhecimentos ao nível da música e do Inglês.   

 ----------- Mas a preocupação com as crianças e as famílias, não ficou por aqui, continua a 
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verificar-se a atribuição de subsídios para a aquisição de material escolar e de refeições 

escolares. Continua a constatar-se, a preocupação no acompanhamento de crianças que 

apresentam défices psico-motores, alterações de desenvolvimento ou risco de 

comprometimento do seu crescimento. Continua a constatar-se, a preocupação com as 

minorias étnicas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Verificámos também, a intenção da implementação do projeto “ Mediadores para o 

Sucesso Escolar”, no nosso Concelho. Uma Rede Nacional focada no 3º ciclo, que tem como 

preocupação a inclusão social de jovens em risco, em situação de insucesso ou abandono 

escolar e que utiliza um sistema de sinalização de jovens, tendo como preocupação o aluno, a 

família, a escola e o território e, posteriormente, a implementação de métodos de capacitação 

específica para cada uma das preocupações. Neste momento, esta Rede encontra-se 

implementada em apenas 10 Concelhos piloto (nenhum deles, do Distrito de Aveiro), 

abrangendo um total de 83 escolas. No entanto, nos últimos 3 anos, já atribuiu a 69 alunos, 

bolsas de estudo num valor total de quase 92mil euros e distinguiu 24 escolas. ----------------------   

 ----------- No que diz respeito aos jovens, não posso deixar dar os parabéns a este Executivo, 

por mais uma vez, rececionar candidaturas para a atribuição de Bolsas de Estudo aos 

estudantes do Ensino Superior, tornando-lhes possível o apoio financeiro, que muitas vezes, 

faz a diferença entre continuarem as suas licenciaturas ou os seus mestrados ou abandonarem 

os seus estudos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não posso também deixar de constatar que naquilo que diz respeito ao apoio ao 

arrendamento, este Município apoia, neste momento 27 famílias, mais 13 do que em igual 

período do ano passando encontrando-se, para além disso, a avaliar mais 3 candidaturas para 

apoios habitacionais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Verifica-se também, a preocupação com a exclusão social, o combate à solidão e a 

melhoria da qualidade de vida dos nossos séniores, refletida no apoio a atividades como o “Chá 
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dançante” ou na realização da atividade “65 em Festa”. -----------------------------------------------------   

 ----------- Por tudo o que já referi, apenas posso concluir que este Executivo demonstra uma 

clara preocupação com o bem-estar dos nossos adultos e com o desenvolvimento educacional 

das nossas crianças, dos nossos adolescentes e dos nossos jovens e, consequentemente, com 

o desenvolvimento social, económico e cultural no nosso Município. ------------------------------------  

 ----------- Termino, apenas felicitando a CM pela implementação de atividades de cariz solidário, 

como aquela que decorre até dia 23 no Parque Desportivo Municipal, e que tem como objetivo 

a recolha de roupas e brinquedos, nesta quadra natalícia. Como dizia Nélson Mandela “Um dos 

desafios do nosso tempo, sem ser beato ou moralista, é reinstalar na consciência do nosso 

povo o sentido de solidariedade humana, de estarmos no mundo uns para os outros, e por 

causa e por meio dos outros.” “ -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANA RITA JESUS – entregou a sua intervenção por escrito a qual passo a transcrever 

na sua íntegra; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Da análise da informação contida na actividade municipal referente ao período em 

questão, existem dois pontos sobre os quais solicitava ao Sr. Presidente um esclarecimento 

adicional.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto 1. Na página 8 embora já mencionado pelo Sr. Acácio Oliveira, volto a pedir 

esclarecimento acerca do prédio rústico identificado com o artigo 9384 comprado para a 

implantação da rotunda 4 da Alameda da Cidade e futuro arruamento. Face ao montante 

envolvido e expresso no documento, pergunto quantos metros quadrados tem o referido terreno 

e uma vez mais, face ao montante envolvido, quantos metros quadrados estarão directa e 

realmente ocupados pela dita rotunda e arruamento. ---------------------------------------------------------   

 ----------- Ponto 2. Na página 16 quando no documento distribuído é mencionado o arranjo 

paisagístico para o ilhéu no cruzamento da rua Cândido dos Reis e a rua do Dr. Acácio 

Azevedo, pergunto se também se inclui um projecto de ordenamento do trânsito, uma vez que a 
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situação presente, e que está à vista de todos os que o utilizam para aceder à Santa Casa e 

Escola. É uma situação evidentemente provisória que se arrasta há já alguns anos. E uma vez 

que a requalificação e ampliação da Escola EB 2/3 Dr. Acácio Azevedo vão acontecer, está 

este acesso contemplado neste projecto”  -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- FERNANDO HENRIQUES – entregou a sua intervenção por escrito à Mesa da 

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

 ----------- “Página 7 Instalação de fibra ótica em edifícios municipais - Constatámos que em 

relação á abertura de valas para a colocação das condutas de fibras óticas que interferem nos 

passeios, tem havido da parte da empresa responsável pela execução dos trabalhos, a 

preocupação de repor o material que é removido, de modo a que não haja constrangimentos na 

circulação de pessoas. ------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- No entanto na parte que diz respeito aos arruamentos, apenas são colocados pedaços 

de betuminoso de carácter provisório, sem que se faça a devida regularização de remate com o 

existente.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Uma vez que nos parece que não haverá mais intervenções desta natureza noutros 

arruamentos da cidade, solicitava ao Sr. Presidente da Câmara que nos informasse se este tipo 

de trabalhos está incluído na empreitada ou será o município a executá-los. --------------------------   

 ----------- Pagina 9- Processo n.º 517/13.7 BEAVR- Mais uma vez temos conhecimento deste 

assunto que tem a ver com o processo da denominada farmácia situada na Av. Dr. Abílio P. 

Pinto, que decorre já quase 7 anos.  -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A autora do processo pede agora uma indemnização à Câmara por alegados danos 

causados no âmbito do referido processo. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Se bem me lembro e numa reunião de Câmara onde estive presente, foi aprovado um 

acordo em que o município adquiriu uma parcela de terreno situada nas traseiras do edifício, 

que foi necessária para a implantação do arruamento ali existente, mas em contrapartida teria 
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que ser demolida a construção que se encontra implantada no mesmo.  -------------------------------  

 ----------- A verdade é que essa ocupação mantém-se e ficamos na dúvida se o processo agora 

em curso tem a ver com essa situação, ou estará relacionado com os custos do projecto do 

edifício que a proprietária pretendia executar no local e que não terá sido licenciado pelas 

razões que despoletaram o inicio deste processo judicial.  --------------------------------------------------   

 ----------- Perante esta análise solicitava ao Sr. Presidente da Câmara que nos informasse com 

mais detalhe o que realmente se passa com este processo.  -----------------------------------------------  

 ----------- Kart Club de Oiã- Pela leitura da informação prestada sobre este assunto, o que 

verificámos é que a empresa em questão tem procurado furtar-se ao cumprimento das suas 

obrigações perante o Município, conforme foi determinado pelo acórdão do TCA no que diz 

respeito a utilização do terreno onde se encontra a funcionar o kartódromo, promovendo agora 

mais uma alternativa que pensamos ser lesiva para os interesses do município.  --------------------  

 ----------- Perante as duvidas que nos assistem em saber exactamente as razões desse 

procedimento, solicitava ao Sr. Presidente da Câmara uma explicação mais pormenorizada 

sobre o assunto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Pagina 11 - A propósito das obras que foram efectuadas no antigo reservatório 

elevado junto ao cemitério que consideramos ser positivo pelo facto de constituir uma melhoria 

do espaço envolvente do mesmo, aproveito a oportunidade para fazer aqui uma referência a 

uma situação que provavelmente muitos a de nós não se tenham apercebido e que tem a ver 

com a passadeira de peões que atravessa o arruamento, em direcção ao cemitério onde não 

existe qualquer passeio e que provavelmente dificilmente poderá ser construído face à 

existência de um jazigo.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Perante esta situação parece-nos que se deveria encontrar uma solução mais 

ajustada à realidade, de modo a que seja assegurada mobilidade de pessoas que pretendam 

passar para o passeio existente a margem da alameda. -----------------------------------------------------   
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 ----------- Pagina 13 - Revisão do PDM - A presente informação permite-nos avaliar que houve 

alguma evolução na execução deste processo, relativamente a que foi prestada em 

Assembleias Municipais anteriores.  -------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Tratando-se de um assunto que considero de extrema importância para o 

desenvolvimento do Concelho e porque se trata de uma área que de algum modo me permite 

avaliar o percurso que é exigido para a realização deste instrumento de planeamento, após 

uma reunião efectuada com a Técnica do Gabinete de Planeamento que tem acompanhado 

este processo, foi-me dado a conhecer algumas das razões porque se tem prolongado no 

tempo a sua concretização, realçando-se o facto de nem sempre é conseguido obter em tempo 

útil os pareceres sobre documentos que terão de ser emitidos por varias entidades 

intervenientes neste tipo de processo, agravado por vezes por alterações de legislação que 

incide sobre o procedimento a seguir na execução das várias fases do projecto, que implicou 

nalgumas situações a alteração de trabalho já executado. --------------------------------------------------  

 ----------- Perante estes factos encontramos razões que justificam a demora da concretização 

dos objetivos pretendidos não só pela população como pelo executivo municipal em colocar à 

discussão pública este documento, que todos esperávamos tivesse tido lugar ainda este ano, 

mas estamos certos que muito em breve será uma realidade. ---------------------------------------------   

 ----------- Pagina 16 - Rotunda da EN 235 na Zona Industrial de Oiã - Foi dado mais um passo 

para a concretização de uma situação que se tem arrastado há vários anos. Com a aquisição 

do terreno necessário para a realização desta obra, esperamos que da parte da Estradas de 

Portugal, não se encontrem mais razoes para que aquela entidade não proceda a execução 

deste tipo de infra-estrutura que é de extrema importância para a regularização do tráfego 

automóvel que tantos constrangimentos provocam principalmente nas horas de ponta.------------   

 ----------- Pagina 17 - Cruzamento da Rua Cândido dos Reis e Rua Dr. Acácio Azevedo - Tendo 

conhecimento da solução definitiva que se pretende implementar naquele local, verifica-se que 
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a mesma mereceu alguns ajustamentos relativamente a que se encontra actualmente a 

funcionar, o que permitirá não só uma maior fluidez de tráfego como a melhoria da zona 

envolvente com a criação de espaços mais adequados à utilização colectiva.  -----------------------  

 ----------- Pagina 18- Parque do Carreiro Velho - Trata-se de uma zona onde foram investidos 

cerca de um milhão de euros que a nosso ver se justificam se efectivamente fosse utilizada 

pela população não só do concelho mas também por quem nos visita.  ---------------------------------  

 ----------- É certo que as condições climatéricas não têm sido muito atractivas para que se possa 

usufruir dum espaço tão aprazível. O que se verifica é que algum do equipamento ali instalado 

já denota alguma degradação, face aos materiais que tiveram de ser obrigatoriamente ali 

aplicados. Dai que é imperioso que se procure tirar partido daquele investimento pois se assim 

não acontecer, não demorará muito tempo que terá de se proceder a obras de recuperação.  ---  

 ----------- Pagina 22 - É feita aqui uma referência a pintura exterior da Biblioteca municipal que 

se encontra praticamente concluída e que nos temos congratular com a iniciativa pois o edifício 

já merecia essa intervenção. -----------------------------------------------------------------------------------------    

 ----------- Eu aproveitava a oportunidade para sugerir ao Sr. Presidente da Câmara para quando 

entender por conveniente se proceder a limpeza das fachadas do edifício dos Paços do 

Concelho, que efectivamente se apresentam com um aspecto que em nada dignifica a sede do 

poder do Concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Pagina 24 - Capela Sr. dos Aflitos - O conteúdo da informação que agora é prestada, 

relativamente à requalificação da capela, refere alguma evolução do que foi dado a conhecer 

na anterior Assembleia Municipal, pelo que estamos em crer que em breve será uma realidade.  

 ----------- Queria contudo chamar a atenção para uma situação que tem a ver com o pavimento 

do da zona junto ao muro de sustentação que envolve o patamar mais elevado do adro da 

capela que se apresenta com algum abatimento do piso e que é resultante de uma 

compactação deficiente do solo pelo que se torna conveniente proceder a necessária 
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correcção, a fim de evitar o alastramento daquela deficiência.  --------------------------------------------  

 ----------- Também se verifica que algum material de revestimento que foi aplicado no piso 

daquele espaço de lazer denota alguma deterioração pelo que devera ser efectuada uma 

análise da questão aqui referida.  ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Pagina 47 - Centro de Saúde de Oliveira do Bairro - Uma vez que já foi adjudicada a 

construção deste equipamento publico no passado mês de Agosto e tendo em conta a 

informação que nos é prestada agora sobre a formalização de uma candidatura aos fundos 

comunitários para este investimento, eu perguntava ao Sr. Presidente da Câmara se o inicio da 

obra ficara dependente do resultado dessa pretensão feita pelo Município. ” --------------------------  

 ----------- LEONTINA NOVO – disse que gostava de ser esclarecida sobre os seguintes pontos 

da informação; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na página 14 – Programa Municipal de Acessibilidade, disse que era um programa 

que já vinha a ser implementado a alguns anos, visando algumas ações de formação, tudo em 

termos teóricos, mas em termos práticos referiu que a população não tem visto no terreno 

grandes melhorias nas vias, nos passeios, verificando-se muitas vezes peões a circularem nas 

estradas por não existirem os passeios, ou quando existem são desnivelados ou estreitos. ------  

 ----------- Referiu que gostaria que a informação fosse complementada, relativamente aos 

custos do Programa até á presente data e se já está elaborado algum calendário para se 

começar a ver as alterações ás acessibilidades. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Na página 16 – Rotunda de acesso á Zona Industrial de Oiã e Fermentelos, referiu 

que foi adquirido um terreno com área de 863m
2
, pelo valor de 1.070,12€ (mil e setenta euros e 

doze cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na página 8, fez referência também a um terreno rústico com área de 972 m
2
, teve um 

custo de 14.580,00€ (catorze mil quinhentos e oitenta euros). ---------------------------------------------  
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 ----------- Questionou que sendo a área dos terrenos praticamente a mesma, o porquê de uma 

diferença de custo tão grande. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- LUIS CARVALHO – começou por dizer que a obra do Pólo Escolar da Mamarrosa 

está em fase de execução, mas gostaria de deixar um reparo relativamente á vala de frente 

com o Pólo Escolar, para que se tivesse em atenção e que não acontecesse mais nenhum 

acidente como já tinha acontecido. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á Rua das Obras Sociais, a informação refere que os trabalhos 

estavam em fase de conclusão, disse que gostaria de saber se para o terreno de frente ao que 

foi adquirido ao Dr. Fernando, já haveria alguma solução para que a estrada tenha a nobreza 

que assim merece. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que quando Presidente de Junta da Mamarrosa, em algumas conversas que 

teve com o Sr. Presidente da Câmara relativamente á mesma rua acima identificada, referiu se 

poderia haver continuação da mesma até à Quinta do Gordo, questionou assim se já alguma 

resposta relativamente a esse assunto. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Congratulou a colocação de iluminação nessa rua tendo dignificado a mesma. ----------  

 ----------- Agradeceu á Câmara Municipal o envio do postal de Natal. ------------------------------------  

 ----------- MARCIO OLIVEIRA – dirigiu os parabéns ao Presidente da Mesa da Assembleia, pela 

sua recente eleição para o cargo de Presidente da Mesa da Assembleia da CIRA. ------------------   

 ----------- Entregou a intervenção por escrito, a qual se passa a transcrever na sua integra; -------  

 ----------- “O Programa Municipal de Promoção das Acessibilidades surgiu na sequência de uma 

candidatura que o município de Oliveira do Bairro viu aprovada à Tipologia 6.5 – Acções de 

Investigação, Sensibilização e Promoção de Boas Práticas, do Programa Operacional Potencial 

Humano (POPH), no âmbito do QREN e teve como unidades de trabalho as áreas centrais dos 

territórios sedes de freguesias, por neles constarem o maior número de equipamentos e 
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serviços, assim como os espaços públicos mais emblemáticos nas sociabilidades”. ----------------   

 ----------- Disse que foi uma candidatura submetida em dezembro de 2010, aprovada em 

fevereiro de 2011, tendo um montante aprovado no valor de 175.000.00 € (cento e setenta e 

cinco mil euros). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Ao todo, a implementação deste Plano pressupunha a realização de um conjunto de 

13 actividades associadas à gestão, sensibilização, formação, diagnóstico e comunicação. ------   

 ----------- Gostaria de destacar que, relativamente à sensibilização, foram promovidas 5 

actividades para promover a reflexão e a discussão em torno da acessibilidade para pessoas 

com mobilidade reduzida. Junto do público infantil, junto da comunidade escolar, junto de 

gabinetes locais de planeamento, engenharia, arquitectura e desenho, junto de operadores de 

comércio, turismo e transportes e junto de autarcas e técnicos da administração local. ------------   

 ----------- Relativamente à formação, foram promovidas duas actividades formativas de forma a 

reforçar o conhecimento específico aos técnicos municipais, que sob a sua tutela têm a 

possibilidade de conceber e planear de acordo com as mais recentes boas práticas e 

legislação, no que respeita às barreiras arquitectónicas e acessibilidades. -----------------------------   

 ----------- Gostaria também de destacar a actividade de diagnóstico que pretendeu adoptar 

medidas estratégicas de acessibilidade ao território definido, detectando problemas existentes, 

estudando soluções apropriadas e propondo a realização de acções específicas para dotar a 

área de condições de acesso universal, em diferentes áreas sectoriais como são: o espaço 

público, principais equipamentos públicos, rede de transportes, elementos comunicacionais de 

responsabilidade da autarquia e info-acessibilidade. ----------------------------------------------------------   

 ----------- Gostaria ainda de referir que uma das duas actividades de comunicação previstas, 

contempla a apresentação de um manual de Acessibilidades com base nos estudos 

efectuados”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O manual está concretizado, está disponível ao público e eu gostaria que de solicitar 
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ao Sr. Presidente da Câmara que diligenciasse no sentido de poder fazer chegar este manual a 

todos os membros desta Assembleia, pois grande parte do trabalho de sensibilização e 

consciencialização para esta problemática também deve ser feita junto dos decisores políticos.   

 ----------- A pertinência e o interesse na máxima divulgação deste manual de orientações 

técnicas para a acessibilidade e mobilidade centra-se no facto de nele se encontrarem 

apresentadas as principais Barreiras Urbanísticas e Arquitectónicas que podemos encontrar no 

Concelho de Oliveira do Bairro, sendo que alguns casos, bastantes até, são casos 

apresentados com fotografias que se poderiam facilmente ler na coluna de foto denúncia do 

Jornal da Bairrada. Como exemplos do que podemos lá encontrar, e no que ao Espaço Público 

diz respeito, temos abrigos de transportes colectivos, armários, árvores em passeios, ausência 

de passeios ou passeios subdimensionados, floreiras, bocas-de-incêndio, bolas prumos ou 

mecos, cabines telefónicas, caldeiras de árvores, candeeiro de iluminação pública, contentores 

do lixo, degraus e escadas, gradeamentos, mupis ou papeleiras, passadeiras mal 

dimensionadas ou a terminar em estacionamento, pavimento degradado, quiosques, rampas, 

rebaixamento de passeios, semaforização, sinalética, obstáculos comerciais, iluminação de 

festas e romarias e obras ou tapumes de obras.  --------------------------------------------------------------  

 ----------- O rol de obstáculos e barreiras continua relativamente ao edificado, aos transportes, à 

comunicação e à info-acessibilidade. ------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Relativamente ao diagnóstico efectuado para a cidade de Oliveira do Bairro, a área de 

intervenção integra o aglomerado habitacional que se estende ao longo da EN 235, rua dos 

Colégios (EN 235), Urbanização de São Sebastião, rua de São Sebastião, rua Dr. Miguel 

França Martins (EM596-1), rua do Foral (EN 235), rua Prof. António J. Carvalho, rua Conde 

Ferreira (EM 596), Av. Dr. Abílio Pereira Pinto, rua Cândido Reis, rua António Oliveira Rocha, 

Travessa da Misericórdia, rua da Misericórdia, rua Dr. Acácio Azevedo, rua do Cemitério, Largo 

Padre Acúrcio, rua do Hospital (EM 657), rua Dr. Alberto Tavares de Castro e rua Vale do 

Junco. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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 ----------- Relativamente a esta mancha de território, conseguem-se identificar problemas ao 

nível dos passeios: inexistência em alguns troços, estado de degradação, largura não 

regulamentar e mobiliário mal localizado. No mesmo documento podem-se encontrar muitos 

dos obstáculos ou barreiras que também constam no manual de orientações técnicas e que 

merecem a atenção da classe política pois em muitos casos, a resolução não é demasiado 

dispendiosa nem demorada. -----------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Em suma, a iniciativa do município, os executivos e os técnicos da Câmara Municipal 

estão de parabéns pelo trabalho efectuado até à data e a questão que gostaria de deixar ao Sr. 

Presidente da Câmara é se a Câmara Municipal está disponível para, em parceria com a Junta 

de Freguesia de Oliveira do Bairro, encetar os esforços necessários para procedermos a um 

conjunto de alterações sugeridas pelo diagnóstico, de forma a podermos a breve prazo a 

termos em Oliveira do Bairro uma cidade amiga do cidadão portador de qualquer tipo de 

limitação, uma cidade inclusiva e exemplar em matéria de acessibilidades e de mobilidade. -----   

 ----------- Tenho dito.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- 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 – 

disse que iria começar pelas questões elencadas pelo Membro da Assembleia Acácio Oliveira.  

 ----------- Esclareceu que decorria da Lei, também para os colaboradores da Câmara Municipal 

a obrigação de frequência de ações de formação, sendo que o numero de horas para a 

frequência das mesmas, era controlado pela parte dos Recursos Humanos, não tendo por isso 

presente o numero de horas obrigatórias, mas tinha conhecimento que estavam a decorrer na 

presente data, ações de formação. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á questão da Alameda, qual o custo final, informou que quando forem 

as contas apresentadas em reunião de Câmara, certamente que trará essa informação à 
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Assembleia Municipal, na expectativa que seja no mais curto espaço de tempo. --------------------- 

 ----------- Sobre a referência que foi feita sobre a Alameda e a perigosidade em alguns locais, 

disse que de facto as ocorrências falavam por si, apesar de os técnicos quando reconhecem 

um perigo intervirem no sentido de salvaguardar a segurança publica, mas nem sempre se 

detetam os perigos atempadamente. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre as origens das infiltrações na garagem do edifício da Câmara Municipal, disse 

não saber ao certo de onde provêm, talvez uma deficiência de base, mas sabia que as mesmas 

estavam a dar cabo do betão, da estabilidade, caindo pingos de água que misturada com o 

cimento, danificavam os carros estacionados na garagem. ------------------------------------------------- 

 ----------- Relativamente à questão dos prédios rústicos, disse que o primeiro foi feito o contrato 

e assinado em Novembro de 2008 e pago na altura, esclareceu que presentemente foi apenas 

feita a escritura, sobre o outro prédio disse que estava o valor na informação, era um terreno 

grande, sendo utilizada uma pequena parcela do mesmo para a rotunda, sendo que o restante 

circunda toda a Escola Secundária permitindo assim uma ligação á zona desportiva, por terreno 

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

 ----------- Sobre o agrado que foi demonstrado sobre a aquisição do terreno para a construção 

da rotunda de acesso á Zona Industrial de Oiã, regista também com agrado.  ------------------------  

 ----------- Relativamente à questão da avaliação dos prédios disse que eram dificuldades 

acrescidas, houve uma equipa reforçada, foram feitas alterações na Câmara Municipal de 

forma a que se pudesse aportar mais massa critica, mais inteligência e mais tempo a esses 

processos, se não estavam ainda concluídos, estariam certamente em tramitação para 

averiguações e para respostas conclusivas. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre quais os critérios utilizados para escolher uma empresa ou para a base de 

concursos, disse que para a base de concursos existem técnicos municipais, são feitas 

medições, são feitas quantificações há estimativas de preços correntes, porque existem 
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históricos de empreitadas, sendo sempre uma estimativa feita em caderno de encargos pelos 

serviços de obras municipais e respetivos técnicos e os critérios são aqueles que a Lei 

configura, logo dentro dos limites que a Lei permite, ou se consulta ou se convida uma, três, 

cinco ou mais, ou concurso publico ou internacional. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á relação com a Comissão Fabriqueira, disse que é por escrito, é em 

reuniões, é presencial como também é telefónica e é verbal. ----------------------------------------------  

 ----------- Sobre a questão levantada relativa ao evento do Instituto Profissional da Bairrada, 

esclareceu que foi um evento só. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Agradeceu os parabéns que foram deixados ao anterior Executivo. -------------------------  

 ----------- No que ao “65 em Festa” diz respeito, disse que durante o presente mandato se vai 

realizar mais 4 vezes, vai-se realizar segundo a vontade das pessoas que insistem em 

regressar ao mesmo local, apesar de virem cansadas, como foi referido. ------------------------------  

 ----------- Esclareceu que fazer os “65 em Festa”, em Oliveira do Bairro ficaria mais dispendioso.  

 ----------- Sobre se acredita no Palácio da Justiça, disse que acredita nas diligências que estão a 

ser feitas, acredita em quem está no Governo Central, e se fosse a acreditar no que vem na 

comunicação social já nem a Repartição de Finanças existia em Oliveira do Bairro. ----------------  

 ----------- Relativamente á qualidade da água das piscinas, informou que a mesma é analisada e 

quando aparece alguma situação é a Delegada de Saúde que tem a responsabilidade máxima 

e a Câmara só tem que cumprir, mandar fazer a contra análise, tratar o que houver a tratar e 

cumprir com todos os preceitos legais. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Agradeceu a intervenção do Membro da Assembleia Marcos Martins, pela excelente 

intervenção, registando o apelo da continuação do apoio as associações, com critérios. ----------  

 ----------- Sobre as questões suscitadas pelo Membro da Assembleia André Chambel, disse 

perceber a dificuldade no entendimento de leituras de questões jurídicas, assumindo que 
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também tem dificuldade, mas como deve ser compreendido não deve ser transcrito para o 

documento da Atividade Municipal, todas as decisões, que normalmente são uma série de 

páginas.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu, no entanto, que o primeiro ponto que foi falado que se prende com a 

questão do Lazer 6 e a sua implementação, a Câmara entende que fez a obra em propriedade 

sua, que já comprou e pagou por escritura e a família entende que deve receber outra vez, é 

esse o diferendo entre a Câmara e a família. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a questão do processo 107/2005, já foi respondido pelo Membro da Assembleia 

Fernando Henriques. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente ao Regulamento Interno, disse que na sequência da Lei e por uma 

questão de uniformizar algumas situações ou para diferenciar outras, e por departamentos, fez 

um despacho. Esse despacho foi para tribunal através do sindicato e por força da decisão do 

constitucional, foi posto fim estando completamente ultrapassado. ---------------------------------------  

 ----------- Sobre que pensa da revisão do PDM, disse que em sua opinião já deveria ter sido, 

mas do que vai acompanhando fez questão de manter á sua responsabilidade, até á conclusão 

do PDM, acreditando que no inicio do próximo ano, estará em condições de entrar em 

discussão publica, não garantindo porque não depende só da Câmara Municipal. -------------------  

 ----------- Agradeceu os parabéns e as referências que foram feitas sobre a questão das antigas 

freguesias, embora que em tom irónico. Esclareceu que consta assim no documento, porque o 

nome do projeto que estava assim continua. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deu os parabéns pela excelente intervenção do Membro da Assembleia Susana 

Nunes, pela qualidade e excelente oportunidade. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre as questões suscitados pelo Membro da Assembleia Ana Rita Jesus, 

relativamente á rotunda, disse já ter esclarecido, sobre o arranjo na Rua Cândido dos Reis, 

disse prender-se com a questão do trânsito, ou seja passar o que está provisório a definitivo, 
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com uma ou outra melhoria.------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que em relação ao arranjo da EB.2,3 Acácio Azevedo, serão abertas as 

propostas no próximo dia 07 de janeiro de 2014, para levar a efeito a reabilitação e ampliação 

do espaço, não estando incluído nada que se prenda com os acessos exteriores.-------------------  

 ----------- No que diz respeito à intervenção do Membro da Assembleia Municipal Fernando 

Henriques, relativamente ao betuminoso, esclareceu que de facto faz parte da empreitada. ------   

 ----------- Voltando ao processo 107/2005, esclareceu que se prende com a farmácia e com tudo 

o que foi referido, um prédio que queria construir, as obras ditas ilegais. Esclareceu que não 

houve qualquer acordo em Reunião de Câmara. --------------------------------------------------------------     

 ----------- Informou que o assunto estava entregue a advogados de parte a parte, tendo havido 

acordos em reuniões entre as partes, no entanto nunca houve a formalização desses mesmos 

acordos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a questão do Kartódromo, disse que estava na justiça e não queria acrescentar 

muito mais do que está na Atividade Municipal, mas do que tem conhecimento o mesmo está 

em funcionamento por decisão do tribunal, o que implicaria nessa mesma decisão que o 

Kartódromo tivesse que pagar á Câmara Municipal cerca de 4.000,00€, (quatro mil euros) por 

mês pela utilização, não licença de utilização por parte da Câmara Municipal para utilização e 

nunca pagou um cêntimo à Câmara Municipal, desde que está a funcionar nem nunca honrou 

qualquer acordo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á questão da ligação ao cemitério, próximo do depósito antigo essa 

matéria está a ser cuidada e estudada de forma a garantir a segurança dos peões. ----------------  

 ----------- Sobre a revisão do PDM, disse já ter esclarecido. -------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a questão da rotunda da Zona Industrial de Oiã, disse ser uma luta de já algum 

tempo e que parece que finalmente vai haver rotunda, porque estão cumpridos todos os 

pressupostos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Sobre a intervenção do Membro da Assembleia Leontina Novo, no que diz respeito ao 

plano de acessibilidades, disse que o Membro da Assembleia Fernando Henriques 

praticamente tinha respondido á questão na sua intervenção, acrescentando que o plano foi 

cumprido não tendo sido só teoria, teve levantamentos, teve vertente prática, não deixando de 

ser um plano de levantamento para que muitas situações sejam resolvidas. --------------------------  

 ----------- Acrescentou que houve muitas situações que já foram resolvidas ao abrigo do plano 

de acessibilidades e que a população não se apercebe. -----------------------------------------------------   

 ----------- Sobre o estar em condições de responder ás questões que vão sendo colocadas pelos 

munícipes ao Membro da Assembleia Leontina Novo, disse que a mesma poderá sempre 

questionar a Câmara Municipal, ou dizer aos munícipes que se dirijam eles mesmo aos Paços 

do Concelho e que levantem as suas duvidas. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á questão da comparação dos preços, para áreas idênticas não se 

prende pelo facto de o prédio ser rústico ou urbano, porque há terrenos rústicos que valem 

muito mais que terrenos urbanos e que não pagam nenhum IMI, por serem rústicos.---------------  

 ----------- A sua avaliação tem a ver sobretudo com o que o PDM permite construir, no caso do 

terreno da rotunda o PDM não permite construir nada, o outro apesar de ser rústico certamente 

o PDM permite a construção no seu todo ou em parte. ------------------------------------------------------  

 ----------- Agradeceu a intervenção do Membro da Assembleia Luís Carvalho, pela referência 

feita ao Pólo Escolar da Mamarrosa, acrescentou que a vala já era existente, e continua a 

existir, o Pólo Escolar encontra-se em execução e naturalmente será melhorado o acesso ao 

mesmo como sempre foi feito em todos os Pólos Escolares. -----------------------------------------------  

 ----------- Sobre a questão de dar seguimento ao arruamento, disse ser um apelo da vila da 

Mamarrosa, que está registado mas no momento não era uma prioridade do Executivo. ----------  

 ----------- Relativamente á intervenção do Presidente da Junta de Freguesia de Oliveira do 

Bairro Márcio Oliveira, agradeceu os esclarecimentos que deu. -------------------------------------------  
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 ----------- Disse ter registado o pedido efetuado relativamente á entrega do manual das 

Acessibilidades, e que vai providenciar a distribuição do mesmo. -----------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que quer dar continuidade ao Plano de Acessibilidades conjuntamente 

com a Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro assim como com todas as outras Juntas de 

Freguesia do concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi dado por concluído o presente ponto da Ordem de Trabalhos. ---------------------------  

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

votação para efeitos de aprovação da 2ª Revisão às Grandes Opções do Plano e 

Orçamento de 2013, sendo dado o uso da palavra ao Presidente da Câmara. -----------------------  

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

começou por dizer que era um documento que vindo na presente altura do ano (final do ano) e 

por proposta da Câmara Municipal, o mesmo praticamente não iria ter nenhum efeito prático. ---  

 ----------- Acrescentou que o mesmo responde ás melhores indicações da IGF, da DGAL em 

que devem ser feitas as necessárias retificações, devendo ser feitas tendencialmente em baixa, 

quando assim se justificar.--------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que há data em que foi efetuada a retificação, foi para responder a algumas 

adequações de algumas rubricas e face ao andamento de algumas obras.  ---------------------------  

 ----------- Reforçou que foi feita uma retificação em baixa, não muito expressiva mas o suficiente 

para garantir a execução até ao final do ano. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que face á ultima revisão a presente tem um valor de 2.378.792,60 € (dois 

milhões, trezentos e setenta e oito mil, setecentos e noventa e dois euros e sessenta cêntimos), 

documento que vem á presente Assembleia, como órgão deliberativo para poder ser analisado, 

discutido e votado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que estava disponível para prestar mais algum esclarecimento que achassem 
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necessário. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS – 

solicitou aos presentes que pretendessem intervir que fizessem a sua inscrição.  -------------------   

 ----------- De seguida foi dado o uso da palavra aos Membros da Assembleia inscritos. ------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO – começou por dar os parabéns ao presidente da Mesa da 

Assembleia, por ter sido eleito o Presidente da Mesa da Assembleia Intermunicipal, que em sua 

opinião é muito bom para o concelho, mas também é bom para a CIRA, porque acredita que o 

Presidente da Mesa pode dar um contributo importante na Assembleia da CIRA.--------------------  

 ----------- Relativamente á presente Revisão disse que de facto era pratica do Presidente da 

Câmara apenas fazer uma Revisão ao Plano e Orçamento, revisão essa que é obrigatória por 

Lei, de forma a incluir o saldo de gerência que normalmente era trazida á Assembleia Municipal 

na Sessão Ordinária de setembro. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou que foi várias vezes referido pelo Presidente da Câmara isso mesmo, e 

que era enaltecido como sendo uma evidência da capacidade de planeamento e gestão do 

Executivo Municipal, até por oposição a outros tempos em que duas revisões eram a prática 

corrente.   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que desde o ano anterior as coisas mudaram e a pratica alterou-se, tendo-se 

começado a fazer a primeira Revisão mais cedo, e no presente ano veio à Assembleia 

Ordinária de junho, passando-se a incluir esta pratica aberrante de fazer uma segunda revisão 

ao Plano e Orçamento, por alturas do natal.---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que era claro para todos que esta prática demonstra que não é planear nada é 

apenas adequar um Plano e um Orçamento que estava entoado á execução que foi possível, 

de forma a poder-se dizer depois que se cumpriu com uma das recomendações do POCAL e 

do IGF. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Disse que de facto era fazer de conta, e que alguém perde tempo a fazer Leis, a ditar 

diretrizes muitas delas irrealista e profundamente desadequadas á realidade do pais e até por 

vezes conflituantes, e depois outros arranjam forma de se adequar a essas Leis e a essas 

diretrizes, é como diz o povo “é meio mundo a enganar outro meio”. ------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que do ponto de vista da gestão e da transparência esta revisão não tem 

valor algum, como nunca poderá ter uma revisão efetuada a menos de quinze dias do final do 

exercício. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que do ponto de vista técnico, ai sim poderá melhorar alguns rácios, alguns 

coeficientes, mas não é mais do que isso, sendo uma forma artificial de fazer parecer aquilo 

que não o é.- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que certamente haverá outros municípios que utilizam expediente semelhante, 

mas não deixaria de ser interessante se alguém fizesse uma análise para verificar quais são os 

municípios que aprovam a sua revisão mais próximo do final do ano. -----------------------------------  

 ----------- Propôs que se fizesse um ranking, e em primeiro lugar apareceria o município que 

aprovasse a sua revisão a 31 de Dezembro, em segundo ligar no dia 29 de dezembro e por ai 

em diante, seria o ranking municipal da “Chico espertice”. --------------------------------------------------  

 ----------- Disse que gostaria de ser esclarecido em algumas questões, tendo reparado que 

havia um atraso relativamente á execução da compra de hardware e software, que presumia 

que estava relacionado com o atraso da execução do Projeto “Oliveira do Bairro em Rede”, 

tendo também verificado que a verba dos recursos humanos também era baixa, tendo sido 

ajustada em baixa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questionou o Presidente da Câmara se efetivamente há esse atraso e qual o motivo. -  

 ----------- Fez referência a outra rubrica que foi cortada, relativamente ao Palácio da Justiça, 

tendo o grosso do investimento sido enviado para os anos de 2015 e 2016. --------------------------  
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 ----------- Lembrou que em tempos numa visita do Sr. Secretário de Estado, foi falado num novo 

projeto, numa redução a área da obra, questionando se de facto isso avançou ou não. ------------  

 ----------- Ainda relativamente ao Ministério da Justiça, questionou para quando é que está 

prevista a transferência, para o local próprio de todos os serviços que ainda estão a funcionar 

nos Paços do Concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que outra obra cujo grosso foi enviado para o ano de 2015, diz respeito á 

requalificação do quartel da GNR, gostaria de saber se tem havido alguns avanços. ---------------  

 ----------- Relativamente ás obras de requalificação da Escola EB.2,3 Acácio Azevedo de 

Oliveira do Bairro, disse que iriam avançar em 2014, havendo uma comparticipação QREN de 

2.6 milhões de euros, questionou até quando é que a obra tem que estar concluída, para se 

poder ser elegível para a comparticipação QREN. ------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a requalificação da EB, 2,3 de Oiã, disse haver uma candidatura aprovada, em 

que há uma comparticipação QREN de um milhão de euros, referiu que estava nas atividades 

distribuídas pelos Membros da Assembleia essa informação e o Presidente da Câmara deu 

informação em Assembleia que entendia que a comparticipação pouca e que se a 

comparticipação não fosse aumentada não iria avançar com a obra, de qualquer modo a obra é 

enviada para os anos de 2015 e 2016. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questionou se ao fazer esse envio para os anos seguintes, não estará a retirar 

completamente essa obra do QREN e se não haveria a hipótese, com todos os 

constrangimentos financeiros, de no ano de 2014 essa comparticipação de um milhão de euros 

poder ser aumentado para valores que o Presidente da Câmara, considera-se aceitável para se 

poder avançar com a obra. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que não pode deixar de reparar que de orçamento para orçamento, a verba para 

a ERSUC e para a SUMA tem vindo a aumentar, neste caso aumentado em mais de cem mil 

euros, referiu que mais tarde ou mais cedo, vai deixar de ser comportável devendo-se arranjar 
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uma solução. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre o reforço de aumento de capital da ADRA, no valor de 73.500,00€ (setenta e 

três mil e quinhentos euros), disse que era uma empresa que iria dar muitas dores de cabeça, 

em breve, porque mesmo pagando a água ao preço que se paga, a empresa está longe de 

estar financeiramente equilibrada, tendo-se que repensar isso, mas tendo só 49% de 

municípios, parece-lhe que se está em maus lençóis. --------------------------------------------------------  

 ----------- Disse também ter repara que houve aumento das receitas referente aos impostos 

municipais, que tem a ver com o aumento que o Governo impôs, mas estranhou não ver o 

aumento do IMI, esclarecendo que foi verificar á Atividade Municipal e o IMI para o presente 

ano só está em 75%. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questionou para quando está previsto a Câmara receber o que as pessoas pagaram 

em novembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na rubrica de rendas, em que só houve um aumento de 2.600,00€ (dois mil e 

seiscentos euros), para 2.750,00€ (dois mil setecentos e cinquenta euros), algo meramente 

residual, disse ter estranhado porque nessa rubrica deveria aparecer a ultima tranche vinda da 

ADRA, mas depois verificou que havia uma outra conta onde consta o nome da ADRA. ----------  

 ----------- Questionou se esse montante já foi recebido pelo município, e qual foi o valor da que 

julga ser a ultima tranche.---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- MARCOS MARTINS - Entregou a sua intervenção por escrito à Mesa da Assembleia 

Municipal, passando-a a transcrever na sua íntegra.  ---------------------------------------------------------  

 ----------- “Rigor, Transparência e Brio profissional. ------------------------------------------------------------   

 ----------- Três características que quero aqui ressalvar na útil e muito clara 2ª revisão às 

grandes opções do plano e orçamento de 2013. ---------------------------------------------------------------   

 ----------- O presente executivo camarário tem-nos dado provas inequívocas e de excelência, 
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pela qualidade com que nos tem habituado no decorrer dos seus trabalhos, prestando mais 

uma vez, uma cabal explanação deste documento relativo ao plano plurianual de investimentos 

e de atividades municipais. -------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Saliento o facto de esta ser a data mais apropriada, atento ao 1º momento de revisão 

orçamental ter sido a 21 de Junho, sendo que neste interregno todos vivemos um período 

eleitoral e logo após a devida margem para entrosamento nas diversas matérias. -------------------   

 ----------- Estamos aqui, pela segunda vez desde que o PDS e o Sr. Presidente da Câmara, 

Mário João Oliveira, renovaram a responsabilidade tida pelos destinos autárquicos do concelho, 

para efetuar a 2ª revisão orçamental do ano de 2013. --------------------------------------------------------   

 ----------- Esta revisão, não significa o cancelamento de nenhuma grande obra no concelho, 

também não significa o adiamento de nenhuma grande obra no concelho nem resulta da 

limpeza ao QREN, o que aconteceu no país e que retirou imensas verbas nos mais diversos 

concelhos. Resultado do bom trabalho do executivo municipal, não perdemos qualquer 

financiamento para as obras que estavam a ser executadas ou planeadas, antes pelo contrário, 

vimos as verbas reforçadas. Esta revisão orçamental, não significa o esquecimento de qualquer 

compromisso eleitoral, apresentado em 2009 ou em Setembro de 2013.  ------------------------------  

 ----------- Caros Colegas desta Assembleia. Esta revisão, apenas segue as recomendações 

orçamentais da IGF e da DGAL. ------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Esta revisão não tem como objetivo o aumento da taxa de execução orçamental. Ela 

tem como objetivo sim, adequar a situação orçamental do município ao andamento das obras 

efetivadas e das ainda a ser efetuadas e aos respetivos autos de medição. Nenhuma obra está 

parada ou foi suspensa. No entanto, muitas vezes o prazo que separa a execução dos 

trabalhos, os respetivos autos de medição e o momento do seu pagamento, são em anos 

diferentes, por exemplo como é o caso dos trabalhos em Pólos Escolares este ano. ---------------   

 ----------- Sr. Presidente, termino ressalvando aqui a coragem tida pelo atual executivo em 
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manter o rumo, apesar de toda a exigência económico-financeira imposta pelo poder central, 

sem abrandar, de todo, o ritmo de gestão para a continuidade da construção de um Oliveira do 

Bairro voltado integralmente para o futuro, acolhedor para as pessoas que estão e que passam, 

convidativo para os investimentos na indústria e comércio e consequentemente fluorescente 

para os demais organismos intervenientes numa sociedade aberta mas justa e com valores. ----   

 ----------- Sr. Presidente, caros colegas, termino parafraseando Paul Percy Harris: ------------------   

 ----------- “À medida que os nossos desejos humanos são satisfeitos, eles multiplicam-se”. Não 

será por essa premissa que hoje aqui estamos? ---------------------------------------------------------------   

 ----------- ANDRÉ CHAMBEL – começou por dizer que por muito que o Sr. Presidente da 

Câmara diga que é a adaptação para as instruções do POCAL e da IGF o que era certo era que 

a redução de dois milhões e quatrocentos mil euros no Orçamento, fazem uma aproximação da 

taxa de execução mais favorável entre os 6 e os 7%, não se podendo fugir muito. ------------------  

 ----------- Lembrou que no ano anterior se falou que a Revisão não era mais do que uma 

operação de cosmética, apesar das indicações e propostas da IGF, mas o certo é que tinha 

ideia que nos próximos anos, dada a nova Lei 73/2013, o Sr. Presidente da Câmara iria ter 

menos necessidade destas revisões, por questões de cosmética. ----------------------------------------  

 ----------- Disse que para além da operação de cosmética, o que está em discussão são 

algumas preocupações relativamente ás opções que o Sr. Presidente da Câmara espelhou no 

documento, e não tanto no que retira no presente ano, mas no que não é colocado nos anos 

seguintes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que no Plano de Atividades Municipais, havia uma rubrica no ponto 3.4.1, é 

referido a Dinamização e Revitalização do Comércio do Concelho, em que estava uma verba 

prevista para os anos seguintes de 440.000,00€ (quatrocentos e quarenta mil euros), e de 

repente desapareceram. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que para o presente ano tinha a verba de 10.000,00€ (dez mil euros), 
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foram tirados 9.500,00€ (nove mil e quinhentos euros), ficando uma não execução de 500,00€ 

(quinhentos euros), para Dinamização e Revitalização do Comércio do Concelho e para os 

anos seguintes tinha o valor de 440.000,00€ (quatrocentos e quarenta mil euros), ou seja de 

450.000,00€ (quatrocentos e cinquenta mil euros), previstos o Presidente da Câmara mantém 

para o presente ano, cortando nos anos seguintes 500,00€ (quinhentos euros). ---------------------  

 ----------- Questionou o Presidente da Câmara o que estava previsto para os 440.000,00€ 

(quatrocentos e quarenta mil euros), que de repente desapareceram. -----------------------------------  

 ----------- Pegando no que foi dito pelo Membro da Assembleia, Armando Humberto, sobre o 

aumento de capital da ADRA, disse que em sua opinião a expressão usada no documento não 

era a mais correta, porque não era propriamente um aumento de capital, mas o que o 

preocupava era o que foi ouvido na Assembleia Intermunicipal, é que ia ser revisto o estudo 

económico / de viabilidade, da empresa. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que passados 4 anos se vai rever o estudo económico, e analisando o 

aumento que houve nas faturas de água dos munícipes, verifica-se que afinal a empresa da 

forma que se encontra, seja por dificuldades no financiamento bancário, ou por qualquer outra 

razão, é alvo novamente de estudo económico, é algo que deve ser alvo de muita preocupação.

 ----------- Disse que como o Membro Armando Humberto referiu, a Câmara Municipal, já 

recebeu, vai receber ou estará a receber, muito proximamente a ultima tranche do pagamento 

por parte da ADRA. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que esta era uma preocupação que se mantinha desde há quatro anos, em 

alguns Membros da Assembleia Municipal e em algumas Bancadas, esperando que agora 

aqueles que nunca se preocuparam com este assunto se passem a preocupar. ---------------------  

 ----------- Na página 1, do Orçamento da Despesa na classificação económica 0.20.20.1 – 

Encargos de Instalações, disse haver um reforço de 220.000,00€ (duzentos e vinte mil euros), 

estando-se finalmente a verificar os aumentos dos encargos nas despesas correntes com as 
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obras que o Sr. Presidente da Câmara fez, um aumento de cerca de 20%. ----------------------------   

 ----------- Questionou se teria sido uma má previsão, se eram custos a mais que não estavam 

previstos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que gostava de ser elucidado sobre a questão referida na última linha da página 

1. – Modificação ao Orçamento da Despesa, havendo uma diminuição de 1.900.000,00€ (um 

milhão e novecentos mil euros), questionou se se devia á passagem de alguns dos projetos 

para anos seguintes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que a construção do Palácio da Justiça foi passado para o início efetivo previsto 

pelo Sr. Presidente para o ano de 2015, disse que gostaria de ser elucidado do porquê de na 

página 2 das Modificações ao PPI, logo na primeira linha, a ação 2.2.1 – Construção do Centro 

de Saúde, se a Câmara Municipal teve uma candidatura aprovada de 1.000.000,00€ (um 

milhão de euros), porque se estava a reduzir a cotação para 20.000,00€ (vinte mil euros) nos 

anos seguintes e zero no presente ano. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ou seja, se foi aprovado em QREN 1.000.000,00€ (um milhão de euros), porque é que 

só está a cotação de 20.000,00€ (vinte mil euros). ------------------------------------------------------------  

 ----------- Na dotação 2.3.6., - Rotas do Património, requalificação e construção de parques, 

disse haver uma diminuição no valor global de 950.000,00€ (novecentos e cinquenta mil euros), 

pedindo um esclarecimento ao Presidente da Câmara. ------------------------------------------------------  

 ----------- Falou na construção da piscina coberta em Oiã, no valor de 225.000,00€ (duzentos e 

vinte cinco mil euros), para anos seguintes e de repente desapareceu. ---------------------------------  

 ----------- Na ação 3.3.1., eixo estruturante nascente, poente a ligação da A1 à A17, havia um 

investimento previsto de 3.950.000,00€ (três milhões, novecentos e cinquenta mil euros), para 

anos seguintes e de repente foram perdidos 2.900.000,00€ (dois milhões e novecentos mil 

euros), gostava de saber porquê. -----------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Em tom de conclusão disse que era um Orçamento, era um ato de gestão, era um ato 

contabilístico, necessário por recomendado por indicação do Presidente da Câmara por parte 

do POCAL e da IGF, apesar de só faltarem sete dias úteis para o final do ano civil, não seria 

por causa da bancada do CDS/PP, que o Sr. Presidente da Câmara não teria direito ao seu 

aumento de taxa de execução em Abril, por isso os Membros da Bancada do CDS/PP, se vão 

abster neste ponto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- JOÃO PAULO SOL – começou por reforçar uma ideia que disse já ter sido trazida á 

Assembleia Municipal pelo Sr. Presidente da Câmara, dizendo que o assunto em discussão era 

uma revisão orçamental técnica, não havendo nenhuma opção politica que tenha sido alterada.  

 ----------- Disse ter ouvido acusações muito graves, principalmente do Membro da Assembleia 

Armando Humberto, acusando o Presidente da Câmara e o Executivo Municipal de 

contornarem a Lei e de se estar a enganar meio mundo. ----------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que esta revisão é apenas para cumprir a Lei, cumprir as cada vez mais 

rigorosas orientações de tudo o que é Administração Fiscal, DGAL, IGF, entre outros, não se 

estando nem querendo estar a enganar ninguém, apenas a cumprir com rigor a Lei. ---------------  

 ----------- Reforçou que o prazo que separa a Execução dos Trabalhos com os respetivos autos 

de missão e o momento de pagamento, derivado ao elevado valor de obras que estão 

executadas e em execução e a terminar, provocam esta situação da revisão. ------------------------  

 ----------- Disse que se verifica um facto, que ao se fazer uma revisão em baixa será lógico que 

a taxa de execução suba, mas não é isso que está em causa com a presente Revisão, a 

Revisão coloca o Orçamento na realidade dos factos no presente período. ----------------------------  

 ----------- Relativamente à preocupação colocada pelo Membro André Chambel, que 

efetivamente preocupa a todos e de todas as Bancadas, é a questão dos custos da água, e da 

revisão do estudo económico que sustentou a ADRA, disse que infelizmente desde o ano de 

2011, em Portugal se está a rever tudo o que é estudos e tudo o que foi feito, não ficando por 
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isso surpreendido que se tenha que rever tudo o que sustentou a ADRA. ------------------------------  

 ----------- Referiu ainda que a presente Revisão Orçamental, não era nenhuma operação de 

cosmética, sendo apenas uma adequação á realidade do presente momento. ------------------------  

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

SANTOS – deu de seguida o uso da palavra ao Presidente da Câmara, a fim de prestar os 

devidos esclarecimentos; ---------------------------------------------------------------------------------------------   

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

começou por agradecer os esclarecimentos dados pelo Membro da Assembleia João Paulo Sol.

 ----------- Agradeceu também a intervenção feita pelo Membro da Assembleia Marcos Martins. -- 

 ----------- Relativamente ás questões que foram colocadas, disse que a resposta muitas delas, 

nomeadamente “porque é que esta verba não existe, porque é que aquela passou para o ano 

seguinte”…, foi dada pelo Membro da Assembleia André Chambel, que fez a contagem dos 

dias úteis que faltavam para o final do ano, ou seja o que vai valer é o que consta do 

Orçamento, porque este é um documento que tem a vigência dos dias que faltam. -----------------  

 ----------- Acrescentou que se abrir alguma candidatura nos sete dias que faltam para o final do 

ano, seguramente que, após a aprovação de Revisão, o Presidente da Câmara procederá a 

uma alteração orçamental suficiente para poder não perder qualquer oportunidade. ----------------  

 ----------- Informou que o valor que faltava receber da ADRA, a título de comparticipação era de 

503.000,00€ (quinhentos e três mil euros), que foram recebidos no presente mês e não 

1.900.000,00€ (um milhão e novecentos mil euros). ----------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á questão de quando é que se recebe o IMI, esclareceu que foi alterado 

o tempo de recebimento, sendo que a ultima tranche será recebida no presente mês. -------------  

 ----------- Sobre o aumento de capital da ADRA, disse que tem uma previsão que já tinha sido 

aprovada em Assembleia Municipal, devendo por isso constar do documento. -----------------------  
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 ----------- Relativamente á questão dos serviços da conservatória, para quando a mudança das 

instalações, informou que se estão a tomar diligências nesse sentido junto da entidade 

responsável para o efeito, concordando que se vem arrastando o problema há demasiado 

tempo. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a questão da escola EB2,3 Dr. Acácio Azevedo, informou que o tempo para se 

concluir os trabalhos, será até Abril de 2015. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á piscina coberta de Oiã, disse que não constava do projeto eleitoral 

avançar com a piscina, no entanto a defesa do pavilhão mantém-se. ------------------------------------  

 ----------- Disse que dentro da circunstância, dos parâmetros de tudo quanto se deve estar 

pronto para responder é planear bem, se assim não for, não se consegue estar habilitado a 

fazer nada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a questão da revisão do EBF da ADRA, esclarece que consta do que foi 

aprovado em Assembleia Municipal, dizendo que está previsto que de cinco em cinco anos haja 

uma revisão do EBF, que além do mais todos devem desejar.---------------------------------------------  

 ----------- Sobre as questões que foram colocadas sobre o Centro de Saúde, entre outras, disse 

que a presente Revisão não tem qualquer impacto em nenhumas dessas vertentes. ---------------  

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

SANTOS – de seguida questionou os Membros da Assembleia se pretendiam fazer nova 

intervenção, o que veio a suceder, dando de seguida o uso da palavra aos mesmos; --------------  

 ----------- ANDRÉ CHAMBEL – sobre a questão de que não havia nenhuma alteração politica 

ou que nenhum projeto cairia, disse que se tinha acabado de ouvir o Sr. Presidente da Câmara 

dizer que afinal o projeto da piscina coberta de Oiã caiu. ----------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO – disse que o Membro da Assembleia João Paulo Sol, 

tentou dramatizar as coisas, porque não acha que as acusações que foram feitas por si, foram 
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assim tão graves. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que achava grave o País viver assim, era grave serem levados a fazer uma 

Revisão ou um plano quando faltam apenas 4 ou cinco dias úteis, que para si não faz grande 

sentido, porque planear não é adequar ao passado, planear é para o futuro, não podendo um 

Orçamento ser um adequar á realidade. -------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- Relativamente ao valor de 1.900.000,00€ (um milhão e novecentos mil euros), disse 

que há uma conta no orçamento, 0.5.0.10 - Rendas, que tem como verba principal rendas de 

bens de domínio público, tendo o valor acima referido e partiu do princípio que esse valor era 

relativo á ADRA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questionou assim a que se referia o valor de 1.900.000,00€ (um milhão e novecentos 

mil euros), uma vez que não é respeitante à ADRA. ----------------------------------------------------------  

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

SANTOS – deu de seguida a palavra ao Presidente da Câmara. -----------------------------------------  

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

lembrou que sempre referiu que a piscina de Oiã, nunca foi para si uma prioridade, quanto ao 

pavilhão disse que luta por ele, está em projeto, está em concurso publico, está em 

candidatura, mantendo durante o seu mandato, preferencialmente com apoio do novo quadro, 

mas mesmo sem ele tentará executar essa infra-estrutura porque é justamente merecida e 

necessário para a freguesia de Oiã. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre o esclarecimento do Membro da Assembleia Armando Humberto, disse que há 

em protocolo, em contrato programa com a Administração Regional de Saúde do Centro, um 

protocolo de 660.000,00€ (seiscentos e sessenta mil euros), em termos de receita, e em 

adendas de delegação de competências da parte do Ministério da Educação, quando se ficou 

com a questão das Escolas Básicas e do pessoal não docente, a cargo da Câmara, para 

suportar a parte financeira nacional, para as obras necessárias a levar a efeito nas respetivas 
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instalações cerca de 1.000.000,00€ (um milhão de euros). -------------------------------------------------  

 ----------- 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. – Análise e votação para efeitos 

de aprovação da 2ª Revisão às Grandes Opções do Plano e Orçamento de 2013, foi 

Aprovado com 13 Votos a Favor e 12 Abstenções, dos Membros da Assembleia Municipal 

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

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

SANTOS – questionou se havia algum Membro da Assembleia que pretendesse fazer a 

declaração de Voto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- VITOR OLIVEIRA – esclareceu que a razão da sua abstenção, prende-se com o facto 

de não ter participado na elaboração do documento. ---------------------------------------------------------  

 ----------- JOÃO BASTOS – começou por dizer que a sua abstenção, tinha a ver com o facto de 

ter recebido há poucos momentos a documentação da Assembleia Municipal, o que levou a não 

ter tido oportunidade para analisar a mesma. -------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – informou os presentes, que quanto á entrega da documentação não havia qualquer 

tipo de falha por parte da Assembleia. Esclareceu que o facto do Membro da Assembleia João 

Bastos, ter recebido só há momentos a documentação, deve-se ao facto de a Mesa da 

Assembleia ter recebido tardiamente a informação da ausência do Membro da Assembleia 

Acílio Vaz e Gala. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------Em seguida, deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 5.3- Análise e 

votação para efeitos de autorização da Informação Prestada pela Divisão Financeira – 

Autorização Prévia da Assembleia Municipal nos termos da alínea c) do nº 1 do artº 6º, da 

Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, para o ano 2014, sendo dado o uso da palavra ao 
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Presidente da Câmara. ----------------------------------------------------------------------------------------- ------   

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

lembrou que este era um assunto que vinha a Assembleia Municipal, pela segunda vez, mas 

com efeitos em momentos diferentes, sendo que neste caso para vigorar para o ano de 2014. --  

 ----------- Disse que de acordo com a Lei, porque esta era uma situação que não necessitava de 

passar pela Assembleia Municipal, mas como se quer cumprir, vem a este fórum, o órgão 

próprio para a competente aprovação. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que este era um assunto que se prendia com os projetos plurianuais e 

prendia-se com o cumprimento de várias obrigações estabelecidas na Lei. ----------------------------  

 ----------- Relativamente ao ponto 3. da presente informação, em que a Câmara Municipal 

poderá delegar no Presidente da Câmara um conjunto de situações relativas a despesas de 

funcionamento de caráter continuado. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que relativamente ao ponto 3., que suscitou algumas questões, o mesmo é 

inconsequente, é inócuo uma vez que os poderes expressos no referido ponto, o Presidente da 

Câmara, tem-nos no presente. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que pessoalmente explicou esse assunto ao Presidente da Assembleia 

Municipal, tendo-o sido também explicado pela técnica chefe de Divisão Financeira, Dr.ª 

Sandra Almeida, em sede de Comissão Permanente. --------------------------------------------------------  

 ----------- Disse deixar o assunto á consideração dos Membros da Assembleia e à Assembleia 

Municipal, que é soberana, a decisão sobre a presente matéria. ------------------------------------------  

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

SANTOS – disse que antes de dar a palavra aos Membros da Assembleia, gostava de referir o 

que foi por si referido em Comissão Permanente, que foi precisamente o que o Presidente da 

Câmara acabou de dizer na sua ultima intervenção. ----------------------------------------------------------  
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 ----------- Informou que também tinha sido decidido em Comissão Permanente, importante ouvir 

os técnicos implicados, o que aconteceu, na pessoa da Dr.ª Sandra Almeida, tendo-se 

pronunciado e explicado as questões formuladas na dita reunião da Comissão Permanente. ----  

 ----------- Esclareceu que foi reforçado na já referida reunião da Comissão Permanente, que o 

ponto 3., era um ponto inócuo que não seria necessário no documento mas constando não 

tinha qualquer implicação. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que pelo atrás explicado, não se viu a necessidade de reformular o documento.    

 ----------- De seguida deu o uso da palavra aos Membros da Assembleia, que desejassem 

intervir; -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO - disse que em sua opinião foi um processo que tinha sido 

conduzido muito melhor no presente ano, em comparação com o ano anterior. ----------------------  

 ----------- Saudou os esclarecimentos dados pelo Presidente da Câmara ao Presidente da 

Assembleia Municipal, também a disponibilidade da Dr.ª Sandra Almeida ir á Comissão 

Permanente esclarecer as dúvidas suscitadas. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que no ano anterior, não se sabia muito bem como se processava, mas depois 

foi percecionado que a grande maioria dos municípios, se não todos, optam por este processo 

sendo uma forma de contornar a Lei, mas não de forma a ir contra a Lei. ------------------------------  

 ----------- Fez referência á validade da Autorização Prévia, informando que no documento não é 

referido que o mesmo é valido apenas para o ano de 2014, mas na convocatória da presente 

Assembleia, é referido que o mesmo é para o ano de 2014, para que não restem duvidas de 

qual a validade da Autorização Prévia. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ CHAMBEL - disse que pegando nas palavras do Membro Armando 

Humberto, este ano o processo tinha sido mais calmo, porque em Junho do ano de 2012, este 

foi um assunto que deu muitas dores de cabeça. --------------------------------------------------------------  
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 ----------- Referiu que ainda lhe continua a dar algumas dores de cabeça, porque foram pedidos 

pareceres, algumas opiniões a entidades, os pareceres nunca chegaram, nunca ninguém se 

atravessou, mesmo em relação em opiniões, disse que se continua a trabalhar num limbo. ------  

 ----------- Informou que na anterior segunda-feira, foi votado um documento de Autorização 

Prévia, na Assembleia Intermunicipal, tendo sido o único que se absteve, porque continua a ter 

duvidas, em relação a algumas questões. ----------------------------------------------------------------------- 

 ----------- Disse que contrariamente ao que foi dito pelo Membro da Assembleia Armando 

Humberto, ninguém estava a contornar a Lei, foi o próprio Governo que com o Dec-Lei 127/12, 

deu aos municípios o oportunidade de contornarem a Lei, ou seja têm que pedir a Autorização 

Prévia, mas se a mesma for votada aquando a votação das Grandes Opções do Plano, tudo 

bem, exceto claro, tudo o que exceda os 100.000,00€ (cem mil euros). ---------------------------------  

 ----------- Disse que não há nada contra, à Autorização Prévia que a Assembleia Municipal 

possa dar ao Município de Oliveira do Bairro para executar os trabalhos que são necessários e 

recorrentes á própria atividade do Município, assim como não houve nada contra em 2012, 

quando se pretendeu ajudar a resolver a situação. ------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que o único busílis da questão, foi precisamente o ponto 3., que o Sr. 

Presidente da Câmara acabou de dizer que era completamente inócuo, e assim sendo propôs 

que se votasse a Autorização Prévia, menos o ponto 3. uma vez que este é inócuo. ---------------  

 ----------- Lembrou que uma das primeiras decisões que a Câmara Municipal tomou, no início do 

presente mandato, foi delegar todos os poderes da Câmara Municipal no Presidente da 

Câmara, logo o mesmo já tinha todos os poderes não precisando da autorização da Assembleia 

Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que continua a ter a opinião de que se está a delegar uma competência da 

Assembleia Municipal num outro órgão para o mesmo subdelegar no Presidente da Câmara. ---  

 ----------- Sugeriu que para se continuar a tratar deste assunto pacificamente, deve-se respeitar 
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as decisões tomadas anteriormente, respeitar todo o trabalho tido votando na Autorização 

Prévia sem o ponto 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que no ano de 2013, se esteve a trabalhar com uma Autorização Prévia do 

ano de 2012, acrescentou que foram mudados os órgãos autárquicos, o Executivo não havendo 

Autorização Prévia, desde o inicio do mandato até á presente data, mas foi assumido e bem, ao 

precedente de um órgão tutelar que aceitou a Autorização Prévia anterior, como válida e por 

isso não se iria pegar por ai. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Presidente da Câmara disse que nada tem contra a atividade normal 

do município, o que se entende é que devem ser respeitados os preceitos e as decisões da 

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

 ----------- Sugeriu a todos os presentes que votassem favoravelmente, a presente Autorização 

Prévia, porque é necessária e imprescindível para a atividade da Câmara Municipal, mas não 

se deve votar no ponto 3. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- JOÃO PAULO SOL - disse que relativamente á proposta feita pelo Membro da 

Assembleia André Chambel, a mesma não faz sentido pelas razões que iria apresentar; ---------  

 ----------- Disse que em sede de Comissão Permanente, tinha sido solicitado ao Presidente da 

Câmara, a presença de técnicos camarários intervenientes no presente assunto, para explicar 

os diversos contornos legais e não legais da Autorização Prévia. -----------------------------------------  

 ----------- Situação que se veio a concretizar de imediato, em reunião da Comissão Permanente 

de 09 de Dezembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que a explicação dada pela técnica responsável pela divisão financeira, 

Dr.ª Sandra Almeida, e pela informação que se está a analisar, o ponto 3. é um ponto 

absolutamente inócuo, porque já está previsto na mais diversa legislação que regula o 

funcionamento de uma autarquia e os seus órgão autárquicos, não tendo por isso qualquer 

efeito pratico. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Mais do que vir á presente Assembleia dizer bem dos técnicos municipais e do 

trabalho que realizam, que desde há muitos anos é pratica reiterada pelos mais diversos 

elementos da Assembleia Municipal, foi entendimento que se deva respeitar a presente 

informação e todas as explicações que foram dadas na integra pela técnica responsável, não 

colocando em causa o trabalho diligente e profissional da Divisão Financeira. ------------------------  

 ----------- Foi referenciado pelo Membro André Chambel que na passada segunda feira, esteve 

presente da Assembleia Intermunicipal da CIRA, onde se votou também uma Autorização 

Prévia, passando a ler o ponto equivalente àquele que o Membro André Chambel que retirar; --  

 ----------- “…o órgão Executivo delegará no seu Presidente a assunção de compromissos 

plurianuais relativa a despesas de caráter continuado e repetitivo ou de investimento, desde 

que previamente dotada a rúbrica de despesa no orçamento, nos termos do nº1 até ao 

montante permitido por Lei no âmbito do Regime de Contratação Pública.” ----------------------------  

 ----------- Deu conhecimento que na Assembleia Intermunicipal da CIRA estavam presentes 42 

pessoas, dos mais diversos partidos e que ninguém tinha proposto a retirada de nenhum ponto, 

inclusive o Membro da Assembleia Municipal André Chambel que também esteve presente, 

tendo a Autorização Prévia sido aprovada com 41 votos a Favor e 1 Abstenção, do Membro 

André Chambel. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De seguida foi dado o uso da palavra ao Membro André Chambel que quis prestar um 

esclarecimento; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ CHAMBEL - esclareceu que entendeu que Regimentalmente não era 

precedente nem devia ser apresentada proposta oficial tendo por isso apresentado uma 

proposta verbal ao Sr. Presidente da Mesa e ao Sr. Presidente da Câmara para que a 

Autorização Prévia fosse votada exceto o ponto, dependendo da opinião de ambos os 

Presidentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que não votou contra nem tinha proposto nenhuma alteração á 



 

Sessão da Assembleia Municipal de 09.12’13   64|129 

Autorização Prévia da Assembleia Intermunicipal da CIRA, porque no passado não tinha tido 

nenhuma tomada de decisão, ou qualquer intervenção de tentativa de resolver qualquer 

imbróglio jurídico-legal ou mistura de competências. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que o Membro da Assembleia João Paulo Sol, referiu e bem que o ponto que 

leu, vai mais longe do que o nosso ponto 3. porque fala em investimento. -----------------------------  

 ----------- No entanto diz que a presente Assembleia não tinha revogado qualquer decisão 

anterior, por alguma razão, que poderia ter sido um lapso, o ponto 3. volta á Assembleia, sendo 

que alguns dos presentes votaram a Autorização Prévia no ano de 2012. -----------------------------  

 ----------- Questionou o que é que tinha mudado. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Pediu que fosse respeitado o trabalho que todos tiveram para resolver a questão no 

passado, e que se o ponto 3. era realmente inócuo, então que não se vote no mesmo. ------------  

 ----------- De seguida foi dada a palavra ao Membro João Paulo Sol, que pediu um 

esclarecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- JOÃO PAULO SOL – Disse que relativamente á questão colocada pelo Membro da 

Assembleia André Chambel, do que é que mudou, esclareceu que muita coisa mudou, não se 

estando a desrespeitar o trabalho realizado no ano de 2012, altura em que as dúvidas eram 

imensas, não se tinha conhecimento do que é que os outros municípios estavam a fazer, mas 

no presente e após alguma pesquisa que fez, esclareceu que a grande maioria dos municípios 

aprovaram a Autorização Prévia com o tão badalado ponto 3. ---------------------------------------------  

 ----------- Referiu que as dúvidas existentes no passado, atualmente já não existem. ---------------  

 ----------- De seguida foi dada a palavra ao Presidente da Câmara. ---------------------------------------  

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

disse que não tinha mais nada a acrescentar depois dos esclarecimentos que deu no inicio do 

ponto, sendo que a Assembleia era soberana para proceder á referida votação. ---------------------  
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 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

SANTOS – disse que como houve um apelo dirigido ao Presidente da Mesa, referiu que 

gostava de ser coerente com as tomadas de posição que vai fazendo, e relativamente a este 

assunto, concordando na totalidade com os argumentos que o Membro da Assembleia João 

Paulo Sol apresentou e nomeadamente depois do que assistiu e viveu na reunião da 

Assembleia Intermunicipal, onde de facto estão representadas todas as forças partidárias, de 

todas as Assembleias dos 11 Municípios que compõem a CIRA, onde existem Membros que 

foram Presidentes de Câmara onde vivenciaram esta experiência. ---------------------------------------  

 ----------- Disse que como tinha sido referido pelo Membro Armando Humberto, no presente 

tem-se o que não se tinha há um ano, a experiência do que foi acontecendo pelos diversos 308 

municípios portugueses, acerca do presente assunto. -------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que em coerência com tudo, entende que não estava a violar de forma alguma 

a sua consciência ao votar a proposta de acordo como está apresentada, colocando ai a 

credibilidade e a competência de um técnico. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse entender e respeitar o empenhamento, a argumentação muito bem 

fundamentada e lógica e todo o trabalho realizado pelo Membro da Assembleia André 

Chambel. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------            

 ----------- Não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi o presente assunto 

colocado à votação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------Efetuada a votação, verificou-se que o assunto: 5.3- Análise e votação para efeitos 

de autorização da Informação Prestada pela Divisão Financeira – Autorização Prévia da 

Assembleia Municipal nos termos da alínea c) do nº 1 do artº 6º, da Lei nº 8/2012, de 21 de 

fevereiro, para o ano 2014, foi Aprovado com 16 Votos a Favor, 8 Votos Contra e 1 

Abstenção, dos Membros da Assembleia Municipal presentes. -------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 
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SANTOS – questionou se havia algum Membro da Assembleia que pretendesse fazer a 

declaração de Voto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- JOÃO PAULO SOL – entregou a sua declaração por escrito a qual se passa a 

transcrever na sua íntegra; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Face ao disposto na Lei nº 8/2012 de 21 de Fevereiro, Lei dos Compromissos e dos 

Pagamentos em atraso, a Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro a par das demais 

entidades do Sector Publico administrativo e de todas as Assembleias Municipais do pais tem 

que decidir se dá ou não, uma autorização prévia ao Executivo Municipal e ao Presidente da 

Câmara para executar o seu trabalho diário de uma forma efectiva e pró-activa na resolução 

dos problemas e situações que surgem de uma forma diária e permanente. --------------------------   

 ----------- Cumprindo com todos os requisitos da Lei que estão sistematizados na proposta que 

nos foi apresentada pelo Executivo Municipal a Assembleia não está mais a fazer, do que a 

cumprir a sua missão de ajudar e colaborar com o Executivo Municipal do seu Concelho na 

resolução dos problemas e necessidades das populações. -------------------------------------------------   

 ----------- A não aprovação desta autorização prévia apenas iria dificultar a vida dos nossos 

concidadãos pela falta de acção do Executivo Municipal no momento oportuno, a não 

aprovação desta autorização legalmente prevista iria imputar à Assembleia Municipal a 

responsabilidade pela inacção do Executivo Municipal que a mesma provocaria. --------------------   

 ----------- Desta forma a Bancada do PSD votou favoravelmente a aprovação da Autorização 

Prévia.” -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

-----------Em seguida, deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 5.4- Análise e 

votação para efeitos de autorização da Informação/Proposta do Sr. Presidente da Câmara 

– Contratação de Postos de Trabalho Previstos no Mapa de Pessoal – Assistentes 

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

----------- Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 
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disse que era um assunto que de acordo com a Lei voltava á Assembleia Municipal, passando 

a esclarecer o que se tinha passado entre a última decisão e a presente; ------------------------------  

 ----------- Referiu que por um lado a indefinição de alguns rácios, de onde se poderia chegar em 

termos de admissão de pessoal, o que nunca foi muito claro ao longo do tempo. --------------------  

 ----------- Por outro lado, informou que foram contratados desde a última autorização até a 

presente data 4 pessoas a contrato a termo até 31 de Dezembro de 2013. ----------------------------  

 ----------- Esclarece que o que vem à Assembleia Municipal, embora com a duvida ainda na 

questão dos rácios, mas por cautela e com segurança o pedido de autorização para renovar por 

mais um ano, as 4 pessoas e porque são necessárias e a autorização para poder contratar 

novos 6 postos de trabalho, por tempo indeterminado. -------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que a soma dos 6 mais os 4 é inferior á autorização anterior que tinha vindo á 

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

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

SANTOS – questionou os Membros da Assembleia se pretendiam intervir, solicitando a sua 

inscrição; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ACÁCIO OLIVEIRA – entregou a sua intervenção por escrito, a qual se passa a 

transcrever na sua integra; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Sr. Presidente da Câmara, perguntamos-lhe se neste momento já tem informação 

oficial sobre o rácio do pessoal não docente para o ano lectivo 2013/2014. ----------------------------   

 ----------- Partimos do principio que todo este processo está bem estudado, planeado e dentro 

da lei vigente, sendo importante ter em consideração o pessoal colocado em situação de 

mobilidade especial ou outros instrumentos de mobilidade, hoje, os recursos humanos são o 

que economicamente mais pesa em qualquer orçamento e por isso aconselhamos prudência 

nas contratações e na causa efeito dos respectivos vínculos ao quadro de pessoal da 
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Autarquia.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANTÓNIO CAMPOS – começou por dizer que tem um filho em idade escolar, e 

gostaria de saber qual o motivo de os contratos a termo cessarem a 31 de Dezembro e não no 

final do ano letivo, que em sua opinião seria mais producente para o bom funcionamento da 

escola e para a coabitação entre os funcionários e os alunos. ---------------------------------------------  

 ----------- De seguida foi dado o uso da palavra ao Presidente da Câmara para que prestasse os 

esclarecimentos que entendesse serem necessários; --------------------------------------------------------  

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

esclareceu que com as indefinições de rácios, pediu que os presentes entendessem a 

dificuldade que existe em planear corretamente, disse que no aviso do concurso está previsto 

um tempo de duração, não se podendo ir para além disso. -------------------------------------------------  

 ----------- Sobre o conselho deixado pelo Membro da Assembleia Acácio Oliveira, reafirmou que 

a prudência é tida por si, enquanto líder do Executivo desde a primeira hora que tomou posse. - 

 ----------- Não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi o presente assunto 

colocado à votação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------Efetuada a votação, verificou-se que o assunto: 5.4- Análise e votação para efeitos 

de autorização da Informação/Proposta do Sr. Presidente da Câmara – Contratação de 

Postos de Trabalho Previstos no Mapa de Pessoal – Assistentes Operacionais, foi 

Aprovado por Unanimidade, dos Membros da Assembleia Municipal presentes. ------------------  

-----------Em seguida, deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 5.5- Análise e 

votação para efeitos de aprovação da Informação/Proposta do Sr. Presidente da Câmara 

– Requerimento da Empresa Woodfire, S.A. – Pedido de Reconhecimento do Interesse do 

Investimento para a Região e Concessão de Benefícios Fiscais; sendo dado o uso da 

palavra ao Presidente da Câmara. ------------------------------- -------------------------------------------------   

----------- Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 
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disse que era uma matéria que com frequência se fala dos verdadeiros apoios á dinamização, 

ao interesse, á instalação, á criação de postos de trabalho de industrias, sendo este ponto um 

exemplo, com pena que não apareçam mais, sendo que cada caso é um caso. ----------------------  

 ----------- Disse que depois de discutido o assunto pelos Membros da Assembleia, possam vir a 

aprovar esta proposta do interesse e da concessão dos benefícios que a Câmara decidiu 

subscrever. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que felizmente, irá ser levado á próxima reunião de Câmara, que virá também á 

Assembleia, um outro pedido de uma outra empresa em situações e com fundamentos 

semelhantes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que todos os projetos que satisfaçam as condições, da sua parte irão 

merecer a sua aprovação, seja dinamizar a economia, criação de emprego, instalação, tudo o 

que é dinâmica industrial ou comercial dentro dos pressupostos merecerá o seu apoio e do 

Executivo, ainda que passe por perder alguns impostos, numa fase inicial. ----------------------------  

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

SANTOS – questionou os Membros da Assembleia se pretendiam intervir, solicitando a sua 

inscrição;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------           

  ---------- ACÁCIO OLIVEIRA – entregou a sua intervenção por escrito a qual se passa a 

transcrever na sua integra; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “A bancada do Partido Socialista analisou com particular cuidado o pedido de 

reconhecimento do interesse do investimento para a região e concessão de benefícios fiscais, 

apresentado em forma de requerimento pela empresa WOODFIRE, S.A.. -----------------------------   

 ----------- Esta é a terceira Sociedade Anónima a fazê-lo neste Concelho e para trás ficaram 

sem sucesso as empresas, Labicer, S.A. e a empresa Solar Plus, S.A., diz o ditado Português, 

que não há duas sem três, esperamos e desejamos que assim não seja, embora seja do 

conhecimento geral que já existem muitas empresas no nosso país a fabricar PELLETS, que é 
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um combustível granulado que pode ser feito de diversos tipos de biomassa, tais como cascas 

e podas de árvores, serragem de árvores, maravalha, resíduos de construção civil e 

madeireiras, que depois de recolhidos, triturados e secos, esses materiais transformam-se em 

pó que é comprimido para obter a sua forma final. Durante a produção, 6 a 8 metros cúbicos de 

serragem ou cavacos de madeira são comprimidos a altas pressões que dão origem a 1 metro 

cúbico de PELLETS o resultado é um composto 100% natural de elevado poder calorífico. A 

queima de PELLETS não é poluente ao contrário do que acontece com os combustíveis 

fósseis. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Os PELLETS apresentam um teor de humidade máximo de 8%, uma densidade de 

mais de 650 KG por metro cúbico e um poder calorífico entre 4,9 e 5,4 KWhora por Kilograma. 

Regra geral, 2Kgs de PELLETS de madeira substituem cerca de um litro de óleo combustível. -   

 ----------- Tudo isto se encontra estudado e a ser colocado no mercado nacional e mundial por 

outras empresas nacionais e estrangeiras, nomeadamente as existentes no Brasil, por isso, não 

se trata de uma INOVAÇÂO, no bom sentido da palavra, uma vez que das informações anexas 

em nada nos garante, que vai incrementar o emprego, admitindo nos seus quadros, cidadãos 

aqui residentes, nem dinamizar a actividade industrial e produtiva do concelho, mesmo 

referindo vagamente que tem nos seus propósitos a reestruturação dos terrenos, com cultivo de 

PINHO INTENSIVO, como uma grande mais-valia para os proprietários e um marco económico 

no Concelho. Teriam que existir estudos que atestassem de forma clara e na prática que isto é 

verdade.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sr. Presidente, gostaríamos que aprofundasse de uma forma mais clara e explicita os 

pontos 5º e 6º da CONCLUSÂO da informação/proposta nº9 – Mandato 2013/2017, prestada ao 

executivo pelo Coordenador Técnico, Sr. Miguel Duarte e se pretende conceder a isenção do 

IMI e IMT e também da DERRAMA, abrindo aqui uma excepção, em relação às duas anteriores 

empresas requerentes destes incentivos fiscais. ---------------------------------------------------------------   
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 ----------- Verificamos também que o executivo não tem condições para se poder pronunciar 

sobre a viabilidade do investimento por não ter sido anexado o respectivo estudo de viabilidade, 

nomeadamente o Plano Global de Investimentos e a sua viabilidade económica. --------------------   

Para terminar, no n.3 da CONCLUSÃO da informação, refere que não existem dados que 

permitam calcular o valor real dos impostos que o Município não irá arrecadar, perguntamos ao 

Sr. Presidente, este facto aliado a todos os que já enumeramos, não deixa um vazio na clareza 

e rigor nas decisões a tomar por cada um de nós?”  ----------------------------------------------------------  

 ----------- LUIS RUIVO – entregou a sua intervenção por escrito, a qual se passa a transcrever 

na sua integra; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “A Câmara Municipal de Oliveira do Bairro deliberou por unanimidade, propor à 

Assembleia Municipal “Que reconheça o interesse municipal do projeto de investimento da 

empresa Woodfire, SA e em consequência, conceda isenção do pagamento do Imposto 

Municipal sobre Imóveis, do Imposto Municipal de Transmissão Onerosas de Imóveis e 

Derrama, pelo período de cinco anos…” -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Deliberar em matéria de exercício dos poderes tributários do município” é uma 

competência da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, podendo, “por 

proposta da Câmara Municipal, através de deliberação fundamentada, conceder isenções totais 

ou parciais relativamente a impostos e outros tributos próprios”. ------------------------------------------  

 ----------- Não estamos perante uma situação nova em Oliveira do Bairro. ------------------------------  

 ----------- Este tipo de apreciações propostas à Assembleia Municipal, ocorreu num passado 

recente, com o projeto de investimento da empresa “Labicer, SA” e Solar Plus, SA”, tendo a 

ambas sido reconhecida a aprovação e respetiva concessão de benefícios Fiscais. ----------------  

 ----------- Também é certo que à data, ambas as empresas tem caminhos não iguais mas não 

diferentes quanto aos objetivos iniciais. ---------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Cada caso é um caso é certo, contudo, não podemos deixar de apoiar aqueles que 

pretendem investir em Oliveira do Bairro. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Perante os dados fornecidos: ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Estamos perante um investimento suportado pelo corpo acionista da empresa que 

rodará os 9.000,000,00 € (nove milhões de euros); -----------------------------------------------------------  

 ----------- Foi aprovado um incentivo de 3.210.790,84 € (três milhões, duzentos e dez mil 

setecentos e noventa euros e oitenta e quatro cêntimos) pelo programa “Iveste QREN” face aos 

4.933.262,09 € (quatro milhões, novecentos e trinta e três mil, duzentos e sessenta e dois euros 

e nove cêntimos) elegíveis aprovados; ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A empresa prevê empregar diretamente 18 trabalhadores, sendo que após o 

incremento da produção seja previsível o aumento de colaboradores diretos para 25 e outros 

postos de trabalho que poderão ser criados tendo em atenção outras necessidades e serviços 

necessários à empresa; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Projeto de investimento cumpre os requisitos previstos no artigo 41.º do Estatuto 

dos Benefícios Fiscais; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A realização do objeto da empresa pode beneficiar pela sua localização; ------------------  

 ----------- Espera se um aumento gradual do volume de negócios; ----------------------------------------  

 ----------- A questão ambiental também parece estar acautelada;------------------------------------------  

 ----------- O Município de Oliveira do Bairro não está indiferente à situação em que vivemos, por 

isso, continua a realizar todos os esforços no sentido de captar mais investimentos. ---------------  

 ----------- O Município de Oliveira do Bairro continua a dar sinais de confiança junto das 

empresas que aqui investem. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim, a Bancada do PSD vota favoravelmente que se reconheça o interesse 

municipal do projeto de investimento da empresa Woodfire, SA e em consequência, conceda 



 

Sessão da Assembleia Municipal de 09.12’13   73|129 

isenção do pagamento do Imposto Municipal sobre Imóveis, do Imposto Municipal de 

Transmissão Onerosas de Imóveis e Derrama, pelo período de cinco anos.” --------------------------  

 ----------- DUARTE NOVO – começou por dizer que gostaria de prestar alguns esclarecimentos, 

aos Membros da Assembleia no que concerne á vida das empresas do concelho de Oliveira do 

Bairro, relativamente á Solar Plus, SA. esclareceu que estava com um processo mais 

complicado do que a Labicer, SA., que está em insolvência mas foi adquirida nos ativos 

primordiais por uma nova empresa que garantiu a maioria dos seus postos de trabalho e que 

está a dar seguimento á tecnologia de ponta que detêm. ----------------------------------------------------  

 ----------- Informou que não era do seu tempo quando foi concedido a isenção do pagamento 

dos impostos a estas empresas, e que podem ter surgido muitas dúvidas na altura, mas estes 

projetos são sempre bem vindos. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a Woodfire, disse que não conhecia a empresa, apenas conhecia o espaço, 

onde vai ser localizada, sendo uma forma de dar uma nova imagem ao espaço, que de 

momento não é a melhor, o facto de criar novos postos de trabalho tudo é positivo. ----------------  

 ----------- Disse que se se olhar para o futuro, ninguém poderá dizer o que irá acontecer, mas a 

verdade era que por inerência poderão a vir ser criadas outros postos de trabalho, dando á 

Zona Industrial de Bustos e á sua vila, mais vivacidade. -----------------------------------------------------  

 ----------- Disse que o interesse económico e o desenvolvimento que irá trazer para aquela 

zona, merece o seu apoio, apesar de na devida altura, vir a ser necessário discutir a questão da 

circulação de camiões que possam a vir a circular na zona devido á nova empresa. ----------------  

 ----------- Referiu que relativamente ao assunto da Derrama, numa empresa que está a arrancar 

durante vai usufruir desse mesmo beneficio, queira a empresa conseguir ter lucros suficientes, 

esperando que uma empresa do género com um investimento estimado de 9.000.000,00€ 

(nove milhões de euros), esteja a arrancar em pleno e esteja a dar esse rendimento. --------------  

 ----------- Em tom de conclusão deixou um desafio á Câmara Municipal, no que concerne ás 



 

Sessão da Assembleia Municipal de 09.12’13   74|129 

Zonas Industriais do Concelho, nomeadamente á Zona Industrial de Bustos, disse que era uma 

das entradas do Concelho, carece de estruturação que a torne visível e aprazível.------------------  

 ----------- MANUEL PEREIRA – começou por dizer que como tinha sido referido pelo Membro 

da Assembleia Acácio Oliveira, a base que vem dos pressupostos não trazia nada de novo, o 

próprio relatório da empresa diz que vão produzir mais do que outras que já estão instaladas. --  

 ----------- Disse que este tipo de empresa posteriormente pode necessitar de monitorização ao 

nível da fabricação, porque como já foi referido, pode gastar as tais matérias-primas originárias 

da floresta, mas pode também utilizar desperdícios ou perdas, de madeiras de construção em 

fim de vida, que podem conter óleos ou colas, sendo esta uma preocupação para si. --------------  

 ----------- Disse que se sentia constrangido a votar de uma forma explicita, porque no ponto 5. a 

Câmara através dos seus serviços, diz que a Solar Plus atualmente ainda labora, tendo 

consciência que não é a realidade. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deixando um apelo ao Presidente da Câmara, que quando os técnicos elaboram e 

fazem as notas introdutórias, tenham em atenção a realidade, porque no ponto 5. diz que a 

Solar Plus S.A., ainda labora, estando esta informação a apoiar um documento que vai ser 

votado. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que não tinha nenhum problema em votar o documento favoravelmente, 

aproveitando o que foi dito do Presidente da União de Freguesias de Bustos, Troviscal e 

Mamarrosa, não se podendo olhar só para esta empresa, tem que se olhar para a Zona 

Industrial e o seu aspeto visual. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que pelo valores enumerados no documento, vai ser uma empresa que vai ter 

um grande volume de transporte de matéria-prima, vai haver um aumento de tráfego, 

justificava-se que os taludes adjacentes á estrada, tem afastamentos para estacionamentos e 

passeios, começassem a ser cuidados. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Reafirmou que com as recomendações que deixou iria votar favoravelmente este 
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ponto. ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – informou os presentes que se estava em cima das 24:00, mas que seria de todo 

interesse para todos os presentes, a conclusão deste ponto, dando a palavra ao Presidente da 

Câmara para responder ás questões suscitadas. --------------------------------------------------------------  

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

informou que foi esperada a análise do IAPMEI sendo uma entidade que analisou a viabilidade 

do projeto, sendo esse o objetivo para que se conceda os benefícios.  ---------------------------------  

 ----------- Relativamente á questão do Membro da Assembleia Manuel Pereira, sobre o termo do 

ponto 5. quando é referido que a Solar Plus S.A., ainda labora, disse haver uma interligação por 

força da questão da isenção que foi concedida, entre a Câmara e os serviços das Finanças, 

sendo do conhecimento da Câmara Municipal, que a empresa Solar Plus S.A., ainda não 

cessou a atividade, pode não estar a produzir mas regularmente alguém vai as instalações, e 

não cessou para efeitos a sua atividade nos serviços respetivos. -----------------------------------------  

 ----------- Não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi o presente assunto 

colocado à votação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------Efetuada a votação, verificou-se que o assunto: 5.5- Análise e votação para efeitos 

de aprovação da Informação/Proposta do Sr. Presidente da Câmara – Requerimento da 

Empresa Woodfire, S.A. – Pedido de Reconhecimento do Interesse do Investimento para 

a Região e Concessão de Benefícios Fiscais; foi Aprovado por Unanimidade, dos 

Membros da Assembleia Municipal presentes. -----------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – questionou os Membros da Assembleia se se opunham em que fossem aprovados 

em minuta, os pontos votados na presente reunião. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo nenhum Membro da Assembleia Municipal que se opusesse, 
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considerou-se aprovada em Minuta as deliberações tomadas relativamente aos assuntos 

constantes da Ordem de Trabalhos da presente reunião da Sessão da Assembleia Municipal. --  

----------- Seguidamente e de acordo com o previsto no Regimento da Assembleia Municipal de 

Oliveira do Bairro, os Trabalhos referentes à presente Sessão da Assembleia Municipal de 

dezanove de dezembro de dois mil e treze, foram interrompidos, sendo novamente reatados em 

vinte e três de dezembro de dois mil de treze, de acordo com o enunciado na Convocatória 

enviada a todos os Membros da Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------

-------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Aos vinte e três dias do mês de dezembro, do ano de dois mil e treze, no Salão Nobre 

dos Paços do Concelho, realizou-se a segunda Reunião relativa à Sessão Ordinária da 

Assembleia Municipal, convocada para o dia dezanove de dezembro do corrente ano, cuja 

Ordem de Trabalhos, já tinha sido previamente distribuída aquando da respectiva Convocatória:   

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

secretariados por ARSÉLIO MANUEL DE OLIVEIRA DOMINGUES CANAS e DINA MARIA 

MICAELO DE ALMEIDA LÁZARO. -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

António Augusto Marques Mota, Elsa dos Reis Pires, Paulo Jorge Caiado Santos, Lília Ana da 

Cruz Oliveira Martins Águas e Jorge Ferreira Pato. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Eram dezanove horas e trinta minutos, 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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 ----------- O Secretário da Mesa da Assembleia Municipal, informou que o Membro Carlos 

Santos pediu a substituição, tendo sido substituído pelo Membro Luís Tribuna- ----------------------  

 ----------- Informou ainda que o Membro Luís Carvalho, ainda não estava presente, mas que 

chegaria a qualquer momento, sendo validada a sua presença assim que se fizesse sentir. ------   

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

SANTOS – começou por explicar que antes de dar inicio ao primeiro ponto da ordem de 

trabalhos da segunda reunião da Assembleia Municipal, deu conhecimento a todos os 

presentes que se iria utilizar uma metodologia diferente na votação, que tinha sido acordada em 

reunião da Comissão Permanente, em que iria apresentar os pontos de acordo com a Ordem 

de Trabalhos, sendo que a votação por escrutínio secreto decorreria no final da apresentação 

de todos os pontos, havendo sete boletins de voto com cores diferentes, devidamente 

numerados com o numero da Ordem de Trabalhos.  ---------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que iria apenas efetuar uma chamada, e cada Membro da Assembleia 

depositaria na urna de voto, os sete boletins em simultâneo. -----------------------------------------------  

 ----------- De seguida passou a ler os pontos da Ordem de Trabalhos que foram a votação. ------  

 ----------- De forma a ficar mais explicita a leitura da presente ata, passei a colocar a votação no 

seguimento da cada ponto da Ordem de Trabalhos. ----------------------------------------------------------  

 ----------- 5.6- Análise e votação para efeitos de aprovação da Informação/Proposta do Sr. 

Presidente da Câmara sobre a Designação do Júri do Procedimento Concursal para 

Provimento do Cargo de Chefe de Divisão da Unidade de 2º Grau de História e Património 

Cultural, Desporto e Lazer, sendo dado o uso da palavra ao Presidente da Câmara. -----------  

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

começou por dizer que era um ponto que praticamente dispensava qualquer apresentação, 

sendo uma proposta de júri, que no caso em concreto, uma vez que se trata de um concurso 

para Chefe de Divisão, precisa de vir a Assembleia Municipal, de acordo com a atual legislação.
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 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

SANTOS – questionou os Membros da Assembleia se pretendiam intervir neste ponto, que 

realizassem a sua inscrição, sendo dado de seguida o uso da palavra; ---------------------------------  

 ----------- ACÁCIO OLIVEIRA – entregou a sua intervenção por escrito, a qual se passa a 

transcrever na sua integra; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Partindo do princípio que estão reunidos todos os pressupostos legais que sustentam 

e legitimam a fusão da unidade de 2º. Grau de Biblioteca e Museus com a unidade de 2º. Grau 

de Desporto e Juventude, na unidade de 2º Grau de História e Património Cultural, Desporto e 

Lazer e que a lei determina que para preencher esse cargo (Chefe de Divisão Municipal) é 

obrigatório o recrutamento por procedimento concursal, conduzido por um júri, não vimos 

qualquer obstáculo em votar favoravelmente a proposta, sem antes porém fazermos uma 

pergunta e uma observação ao Sr. Presidente da Câmara, assim: ---------------------------------------  

 ----------- Quantos candidatos já existem para o preenchimento deste lugar? --------------------------  

 ----------- A observação, é que eu no seu lugar teria designado o seu Vice-Presidente para ser o 

Presidente do Júri deste procedimento concursal.” ------------------------------------------------------------  

 ----------- De seguida foi dado o uso da palavra ao Presidente da Câmara, para que 

respondesse á questão suscitada. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

disse que não se tratava de nenhuma fusão aprovada agora, foi aprovada numa Assembleia 

anterior em que o Membro da Assembleia esteve presente, onde foi aprovado aquilo a que o 

Membro da Assembleia referiu de fusão, tendo decorrido da lei, tendo sido aprovadas a seu 

devido tempo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse não ter percebido a questão sobre a quantos candidatos existem, porque é 

aprovado um júri, há-de ser aberto o concurso, concorrendo ao mesmo que tiver que concorrer.  
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 ----------- Efetuada a votação, verificou-se que o assunto foi Aprovado com 23 Votos a Favor e 

uma Abstenção, pelos Membros da Assembleia Municipal presentes. ---------------------------------    

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

SANTOS – passou a ler o ponto seguinte da Ordem de Trabalhos; 5.7- Eleição de um 

Presidente de Junta de Freguesia para integrar a Comissão Municipal de Defesa da 

Floresta. ----------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que relativamente a este ponto da Ordem de Trabalhos, tinha chegado á Mesa 

uma proposta, a qual passou a ler; ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “As bancadas representadas nesta Assembleia; através de entendimento no âmbito da 

Comissão Permanente, apresentam como Presidente de Junta candidato à Comissão Municipal 

de Defesa da Floresta o presidente da Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro; Márcio José 

Sol Pereira de Oliveira. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Subscritores, os líderes das bancadas: João Paulo Sol, André Chambel e Armando 

Humberto Pinto.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- Questionou o Presidente da Câmara e os Membros da Assembleia se pretendiam 

fazer alguma intervenção, o que não veio a suceder. ---------------------------------------------------------  

  ---------- Efetuada a votação, verificou-se que o assunto foi Aprovado com 24 Votos a Favor, 

pelos Membros da Assembleia Municipal presentes. ---------------------------------------------------------  

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

SANTOS – passou a ler o ponto seguinte da Ordem de Trabalhos; 5.8- Eleição de um 

Presidente de Junta de Freguesia para integrar o Conselho Cinegético Municipal, nos 

termos e por força da alínea e) do nº 2, do artº 157 do Decreto-Lei nº 202/2004, de 18 de 

agosto, na sua atual redação. ----------- -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que relativamente a este ponto da Ordem de Trabalhos, tinha chegado á Mesa 

uma proposta, a qual passou a ler; ---------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- “As bancadas representadas nesta Assembleia através de entendimento no âmbito da 

Comissão Permanente, apresentam como Presidente de Junta candidato ao Conselho 

Cinegético Municipal o Presidente da Junta de Freguesia da Palhaça: Manuel Augusto dos 

Santos Martins. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Subscritores, os líderes das bancadas: João Paulo Sol, André Chambel e Armando 

Humberto Pinto.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Questionou o Presidente da Câmara e os Membros da Assembleia se pretendiam fazer alguma 

intervenção, o que não veio a suceder. ---------------------------------------------------------------------------  

  ---------- Efetuada a votação, verificou-se que o assunto foi Aprovado com 24 Votos a Favor, 

pelos Membros da Assembleia Municipal presentes. ---------------------------------------------------------  

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

SANTOS – passou a ler o ponto seguinte da Ordem de Trabalhos; 5.9- Designação de 4 

cidadãos de reconhecido mérito, 1 por cada Freguesia, para integrar o Conselho 

Municipal de Segurança de Oliveira do Bairro, nos termos da alínea h), do nº 1 do artº 4º, 

da lei nº 33/98, de 18 de julho; ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que relativamente a este ponto da Ordem de Trabalhos, tinha chegado á Mesa 

uma proposta, a qual passou a ler; ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “As bancadas representadas nesta Assembleia, através de entendimento no âmbito da 

Comissão permanente e após ouvidos os Senhores Presidentes de Junta, apresentam os 

seguintes nomes para o Conselho Municipal de Segurança: -----------------------------------------------  

 ----------- António José Ferreira Bernardo da Freguesia da Palhaça --------------------------------------    

 ----------- António Manuel de Jesus Mota da União das Freguesias de Bustos, Troviscal e 

Mamarrosa ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Armindo Rodrigo Moreira da Silva da Freguesia de Oiã. -----------------------------------------  
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 ----------- João de Oliveira Simões da Freguesia de Oliveira do Bairro. ----------------------------------  

 ----------- Subscritores, os líderes das bancadas: João Paulo Sol, André Chambel e Armando 

Humberto Pinto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questionou o Presidente da Câmara e os Membros da Assembleia se pretendiam 

fazer alguma intervenção, o que não veio a suceder. ---------------------------------------------------------  

  ---------- Efetuada a votação, verificou-se que o assunto foi Aprovado com 24 Votos a Favor, 

pelos Membros da Assembleia Municipal presentes. ---------------------------------------------------------  

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

SANTOS – passou a ler o ponto seguinte da Ordem de Trabalhos; 5.10 Eleição de um 

Presidente de Junta de Freguesia para integrar o Conselho Municipal de Educação, em 

representação das Freguesias do Concelho, nos termos da alínea d) do nº 1 do artº 5º do 

Decreto-Lei nº 7/2003, de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei nº 21/2003, de 22 de 

agosto;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que relativamente a este ponto da Ordem de Trabalhos, tinha chegado á Mesa 

uma proposta, a qual passou a ler; ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “As bancadas representadas nesta Assembleia, através de entendimento no âmbito da 

Comissão Permanente, apresentam como Presidente de Junta candidato ao Conselho 

Municipal de Educação, Victor Manuel Bastos Oliveira. ------------------------------------------------------  

 ----------- Subscritores, os líderes das bancadas: João Paulo Sol, André Chambel e Armando 

Humberto Pinto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questionou o Presidente da Câmara e os Membros da Assembleia se pretendiam 

fazer alguma intervenção, o que não veio a suceder. ---------------------------------------------------------  

  ---------- Efetuada a votação, verificou-se que o assunto foi Aprovado com 24 Votos a Favor, 

pelos Membros da Assembleia Municipal presentes. ---------------------------------------------------------  
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 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

SANTOS – passou a ler o ponto seguinte da Ordem de Trabalhos; 5.11- Eleição de um 

Presidente de Junta para integrar a Assembleia Distrital, nos termos da alínea b) do artº 

2º do Decreto-lei nº 5/91, de 8 de Janeiro; --------------------------------------------------------------------  

----------- Disse que relativamente a este ponto da Ordem de Trabalhos, tinha chegado á Mesa 

uma proposta, a qual passou a ler; ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “As bancadas representadas nesta Assembleia através de entendimento no âmbito da 

Comissão Permanente, apresentam como Presidente de Junta candidato à Assembleia Distrital 

Victor Manuel Bastos Oliveira. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Subscritores, os líderes das bancadas: João Paulo Sol, André Chambel e Armando 

Humberto Pinto”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questionou o Presidente da Câmara e os Membros da Assembleia se pretendiam 

fazer alguma intervenção, o que não veio a suceder. ---------------------------------------------------------  

  ---------- Efetuada a votação, verificou-se que o assunto foi Aprovado com 24 Votos a Favor, 

pelos Membros da Assembleia Municipal presentes. ---------------------------------------------------------  

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

SANTOS – passou a ler o ponto seguinte da Ordem de Trabalhos; 5.12- Designação de vogal 

para integrar o Conselho Consultivo do Hospital José Luciano de Castro – Anadia; --------  

 ----------- Disse que relativamente a este ponto da Ordem de Trabalhos, tinha chegado á Mesa 

uma proposta, a qual passou a ler; ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “As bancadas representadas nesta Assembleia, através de entendimento no âmbito da 

Comissão Permanente, apresentam como candidato ao cargo de vogal para integrar o 

Conselho Consultivo do Hospital José Luciano de Castro, André de Campos Silvestre Fevereiro 

Chambel. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Subscritores, os líderes das bancadas: João Paulo Sol, André Chambel e Armando 

Humberto Pinto”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questionou o Presidente da Câmara e os Membros da Assembleia se pretendiam 

fazer alguma intervenção, o que não veio a suceder. ---------------------------------------------------------  

  ---------- Efetuada a votação, verificou-se que o assunto foi Aprovado com 24 Votos a Favor, 

pelos Membros da Assembleia Municipal presentes. ---------------------------------------------------------  

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

SANTOS – passou a ler o ponto seguinte da Ordem de Trabalhos; 5.13- Proposta da 

Comissão Permanente para constituição da Comissão de Acompanhamento ao 

Orçamento; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deu conhecimento que havia uma proposta de alteração á proposta que tinha sido 

distribuída junto da documentação para a Assembleia Municipal, pedindo ao líder de Bancada 

do CDS/PP, o favor de apresentar a dita proposta de alteração. ------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ CHAMBEL – esclareceu que houve uma pequena alteração que tinha a ver 

com a constituição da própria Comissão, ou seja com o número de elementos da Comissão de 

Acompanhamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que se pretendia com a alteração, permitir um maior conhecimento, do ponto 

de vista orçamental, aos vários Membros da Assembleia, que iriam fazer parte dessa mesma 

Comissão, permitindo também uma menor sobrecarga de trabalho aos líderes das respetivas 

bancadas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que se iria manter mais ou menos a mesma proporção, passando a 

Comissão de Acompanhamento, a ter a seguinte constituição; --------------------------------------------  

 ----------- O Presidente da Mesa da Assembleia, passando de 2 para 4 Membros do PSD, de 2 

para 3 Membros do CDS/PP, de 1 para 2 Membros do PS, sendo que o numero total de 
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Membros da Comissão, mantém o mesmo numero par sendo essa intenção propositada, 

haveria pouca probabilidade de votações, mas a haver, foi de entendimento que dado que era 

uma Comissão de Acompanhamento, que não toma grandes decisões, mas que o Sr. 

Presidente da Mesa tenha sempre a ultima palavra a dar. --------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que outra das intenções da alteração, prende-se com o facto de, se poder 

analisar melhor, com mais tempo a execução orçamental por parte do município. -------------------  

 ----------- Acrescentou que todas as competências e a periodicidade se iriam manter. --------------  

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

SANTOS – solicitou aos Membros da Assembleia que pretendessem intervir, que efetuassem a 

sua inscrição, dando de seguida o uso da palavra aos mesmos; ------------------------------------------  

 ----------- JOAO PAULO SOL – entregou a sua intervenção por escrito a qual se passa a 

transcrever na sua integra; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “No início deste mandato autárquico a bancada do PSD subscreveu um compromisso 

para uma Assembleia Municipal Mais Eficaz. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Uma das iniciativas deste compromisso previa a Criação de uma Comissão de 

Acompanhamento Orçamental com o objectivo de acompanhar a evolução do Orçamento, a 

sua execução e as revisões necessárias. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Reunindo trimestralmente esta Comissão permitirá a cada uma das bancadas desta 

Assembleia ter informação mais pormenorizada e actualizada sobre a evolução da execução 

orçamental do município. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sendo esta a segunda Assembleia Municipal do Mandato 2013/2017 e estando a 

iniciar-se o ano de 2014 este é o momento ideal para criarmos esta Comissão de forma a já no 

1º trimestre de 2014 poderemos iniciar os seus trabalhos. --------------------------------------------------  

 ----------- Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Presidente da Câmara, caros colegas desta 
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Assembleia minhas senhoras e meus senhores, poderão contar com o empenho e dedicação 

de todos os elementos da bancada do PSD que farão parte desta Comissão.” -----------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO PINTO – disse que na sequência da intervenção do Membro 

da Assembleia João Paulo Sol, que fez referência ao compromisso que foi assinado pelas 

Bancadas do PSD e do PS, que está a ser levado a efeito. -------------------------------------------------  

 ----------- Disse que se entendeu que muitas vezes a discussão em plenário do Plano e 

Orçamento, fica prejudicada pelo facto de se ter pouco conhecimento ou não se ter um 

conhecimento tão aprofundado como seria desejável, porque é um documento muito técnico 

que exige algum estudo que nem sempre é possível, sendo por isso a constituição da presente 

Comissão de Acompanhamento um contributo muito importante, para a melhoria da qualidade 

da discussão do Plano e Orçamento. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi o presente assunto 

colocado à votação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Efetuada a votação, verificou-se que o assunto foi Aprovado com 24 Votos a Favor, 

pelos Membros da Assembleia Municipal presentes. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Foi solicitada a palavra pelos Líderes de Bancada, tendo-lhes sido concedida pelo 

Presidente da Mesa da Assembleia. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- JOÃO PAULO SOL – disse que gostaria de mencionar o nome dos Membros da 

Bancada do PSD, que farão parte da Comissão de Acompanhamento, sendo o próprio e os 

Membro Dina Lázaro, Luís Ruivo e Marcos Martins. ----------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO PINTO – informou que depois de um período longo de 

reflexão, a Bancada do PS, chegou á conclusão que os Membros que iriam integrar a 

Comissão de Acompanhamento seriam o próprio e o Membro da Bancada do PS Acácio 

Oliveira.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- ANDRÉ CHAMBEL - informou que os Membros da Bancada do CDS, que iriam 

integrar a Comissão de Acompanhamento, seria o próprio, o Membro Ana Rita de Jesus e o 

Membro António Pedro Campos. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi dado por concluído 

este ponto da Ordem de Trabalhos. -------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – passou a ler o ponto seguinte da Ordem de Trabalhos; 5.14- Apreciação da 

proposta de Orçamento para a Assembleia Municipal, elaborada pela Comissão 

Permanente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que a propósito do singelo, mas significativo documento, entendia dizer que 

acontecia pela primeira vez na Assembleia Municipal do Município de Oliveira do Bairro, 

acrescentou que era também um dos compromissos que foi assinado com o PS e que se 

pensou ser importante todos desempenharem as funções de acordo com o exigido e na linha 

do maior rigor possível. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sugeriu que este documento, era algo que a Assembleia Municipal devia passar a 

propor todos os anos, depois de aprovado passar ao Sr. Presidente da Câmara para que o 

Orçamento e o respetivo Plano seja enquadrado dentro das Grandes Opções do Plano da 

Câmara de Oliveira do Bairro. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que no corrente ano, e atendendo ao facto que em tempo útil, já não era 

possível apresentar, discutir e votar o documento numa Assembleia Municipal e em conversa 

com o Sr. Presidente da Câmara, este mostrou-se recetivo á sugestão tendo feito logo constar 

o presente Orçamento no Orçamento da Câmara Municipal. -----------------------------------------------  

 ----------- Informou que todas a rubricas já estavam inscritas nos documentos do Orçamento da 

Câmara Municipal, á exceção da última 020222, que consta um livro e a agenda, esclarecendo 

que a agenda seria um boletim que iria ser publicado com uma periodicidade trimestral, com a 
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coordenação da Mesa da Assembleia e com a colaboração dos técnicos municipais das áreas 

repetivas intervenientes nestas matérias. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deu conhecimento que tudo foram assuntos discutidos e analisados em Comissão 

Permanente, havendo um consenso de unanimidade. -------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu ainda, que o livro seria uma publicação, que tudo iriam fazer para que seja 

levado a efeito por altura das comemorações do 40º aniversário do 25 de abril, tendo sido 

também analisado, discutido e votado a publicação de um livro que fizesse um pouco a história, 

de como foi sentido o 25 de Abril de 1974 e anos seguintes, no concelho de Oliveira do Bairro. -  

 ----------- Informou que todos os outros ajustes numéricos, tinham sido encontrados de acordo 

com algum estudo por parte dos Membros da Comissão Permanente e com a preciosa ajuda, 

colaboração e disponibilidade da prestimosa Dr.ª Sandra Almeida. --------------------------------------  

 ----------- Relativamente ás atividades, disse serem do conhecimento de todos, as reuniões 

ordinárias e extraordinárias, as senhas de presença, as reuniões da Comissão Permanente, as 

reuniões da Comissão de Acompanhamento Orçamental, o boletim trimestral, as 

comemorações do 25 de Abril, a publicação do livro. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que iria manter e melhorar a união com as Assembleias de Freguesia e com 

as Associações do Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu ainda que era intenção repetir uma iniciativa do anterior mandato, que era a 

Assembleia de Palmo e Meio. ---------------------------------------------------------------------------------------  

  ---------- De seguida questionou os Membros da Assembleia se pretendiam intervir e assim 

procederem á respetiva inscrição, sendo dado o uso da palavra;- ----------------------------------------  

 ----------- ARSÉLIO CANAS - entregou a sua intervenção por escrito, a qual passo a transcrever 

na sua integra; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “A proposta de Plano de Atividades e Orçamento da Assembleia Municipal para o ano 
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de 2014 que é aqui apresentada, vem na sequência da vontade manifestada pelos três partidos 

representados nesta Assembleia na sessão de tomada de posse do passado dia 11 de outubro, 

vertida no documento “Compromisso para uma Assembleia Municipal mais eficaz” subscrito 

pelos representantes do Partido Socialista e Partido Social Democrata, respetivamente Eng. 

Armando Humberto Pinto e Dr. Manuel Nunes e apresentada também pelo CDS-PP na 

proposta de candidatura à mesa desta Assembleia. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Sendo o propósito comum a todas as bancadas, a Comissão Permanente elaborou um 

Plano de atividades que descreve um conjunto de ações, algumas em número já definido, 

outras em número a definir durante o decurso do ano de 2014, para que a Assembleia 

Municipal desempenhe cada vez mais um papel pró-ativo na defesa dos munícipes e das 

instituições do nosso concelho. Este plano de atividades é suportado pelo orçamento anexo, o 

qual contem as verbas necessárias inscritas e o qual se encontra por sua vez inscrito no 

orçamento proposto pelo executivo para 2014 na rubrica 01.01. ------------------------------------------   

 ----------- È claro que sempre em anos anteriores houve inscrita uma verba referente às 

despesas da Assembleia Municipal, mas os valores encontrados baseavam-se 

fundamentalmente na despesa verificada no ano anterior. --------------------------------------------------   

 ----------- Entendeu pois a Comissão Permanente enriquecer este exercício com valores mais 

reais e elaborar um Plano de Atividade que descreva as atividades propostas pela Assembleia 

Municipal para 2014. Este documento é a primeira vez que foi elaborado e vem pois à 

Assembleia Municipal sob a forma de proposta para ser votado, em conjunto com o respetivo 

orçamento.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – questionou o Sr. Presidente da Câmara pretendia efetuar algum comentário sobre o 

assunto, o que se veio a verificar; ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 
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começou por dizer que confirmava tudo o que tinha sido referido pelo Sr. Presidente da 

Assembleia Municipal, uma vez que era a primeira vez e não tendo sido aprovado previamente, 

consta das contas que foram subscritos do Plano e Orçamento subscrito pelo Executivo 

Municipal, e desde a primeira hora, em troca de impressões com o Presidente da Assembleia 

Municipal, e com o precioso contributo da técnica Municipal Dr.ª Sandra Almeida, se acertou as 

rubricas do que seria o Orçamento da Assembleia Municipal. ----------------------------------------------  

 ----------- Disse que gostaria de mostrar a sua total disponibilidade e abertura para que a 

Assembleia Municipal, seja um Órgão com todas as condições para poder levar a efeito todos 

os objetivos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi dado por concluído 

este ponto da Ordem de Trabalhos. -------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – passou a ler o ponto seguinte da Ordem de Trabalhos; 5.15- Análise e votação 

para efeitos de aprovação das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2014 e Mapa 

de Pessoal, sendo dado o uso da palavra ao Presidente da Câmara para a respetiva 

apresentação do documento; ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

começou por dizer que era um Orçamento que tinha sido subscrito em reunião de Câmara, que 

totaliza 27.943.660,00€ (vinte e sete milhões, novecentos e quarenta e três mil, seiscentos e 

sessenta euros), e que reflete a parte final do 4º Quadro Comunitário de Apoio (QREN). ----------  

 ----------- Referiu que face a isso era um Orçamento com o rigor e a resposta cabal ás 

necessidades e aos objetivos muito bem serve. Contempla obras, e não apenas ideias, de que 

são exemplo o Pólo Escolar da Mamarrosa, a reabilitação / expansão e requalificação da EB 23 

Acácio Azevedo em Oliveira do Bairro, a construção do centro de Saúde, há tanto reivindicado, 

o contributo com a Fundação, em ordem á construção do Instituto Profissional da Bairrada, 
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entre outras… ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que também contemplava ainda o continuado apoio ás coletividades, ás 

associações, contempla também e genericamente globalidade dos eventos que se tem vindo a 

levar a efeito, referindo que no próximo ano e uma vez que se comemora os 500 anos da Carta 

do Foral, em acréscimo ao que tem vindo a acontecer nos últimos 8 anos, algo relacionado com 

essa data em concreto. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que caso fosse necessário, estavam expressas com as devidas rubricas, 

caso se possa avançar com o Palácio da justiça, com a questão de despesas de conta com a 

Câmara Municipal que se venha a verificar numa possível e necessária ligação através de nó á 

A1, e a luta pela segurança, em principio com mais efetivos mas até das próprias condições do 

quartel para albergar os militares da GNR. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que no documento continuam inscritas verbas para, caso venha a abrir no 

Quadro 14/20, o apoio para o Museu de Olaria e Grés. ------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que o Executivo irá continuar a lutar pela questão da construção do pavilhão 

desportivo em Oiã. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que como não poderia deixar de ser, cumprir sempre os limites afixados, 

nomeadamente em termos de pessoal, muito aquém dos limites, mas sempre obrigados a 

cumprir cada Orçamento de Estado, que apesar de estar muito distante, havendo os chamados 

cortes cegos, mas que também se terá que dar cumprimento. ---------------------------------------------  

 ----------- Falou também no cumprimento dos níveis de endividamento, como é pratica corrente.  

 ----------- Disse que para além dos objetivos, que na sua analise, uma das mais importantes, a 

evidência regular e permanente, não só em orçamento mas também nas contas, do diferencial 

entre receita corrente e despesa corrente que liberta em termos de previsão orçamental cerca 

de 3.000.000,00€ (três milhões de euros), que permite aplicar esse valor em investimentos, ou 

seja em despesas de capital. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Disse que para concluir, não podia deixar de fazer referência, porque tinha começado 

por indicar que era um Orçamento de fim de Quadro Comunitário de Apoio, mas quis deixar 

meia dúzia de números, no que diz respeito ao que foram e são os Quadros Comunitários de 

Apoio, o seu reflexo numérico e de factos em relação ao que foi o bom uso dos dinheiros dos 

Quadros Comunitários de Apoio. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Começou por dizer que o concelho de Oliveira do Bairro, beneficiou do primeiro QCA 

de 1.610.000,00€ (um milhão, seiscentos e dez mil euros), no segundo QCA 4.229.000,00€ 

(quatro milhões, duzentos e vinte e nove mil euros), no terceiro QCA 9.493.000,00€  (nove 

milhões, quatrocentos e noventa e três mil euros), recordou que os quadros referidos 

decorreram entre 1990 e 2005, sendo que a soma dos valores atingiu os 15.332.000,00€ 

(quinze milhões trezentos e trinta e dois mil euros). -----------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que ainda que provisoriamente, sendo o valor para subir, porque não 

estava ainda contemplada a aprovação do Centro de Saúde da Incubadora de Empresas e as 

respetivas comparticipações, esperando ainda ir ao Overbooking, com algumas candidaturas a 

que estão habilitados a fazer, já estão cativos para o município de Oliveira do Bairro, apenas no 

presente quadro e de forma provisória 25.220.000,00€ (vinte e cinco milhões, duzentos e vinte 

mil euros), ou seja uma evidência de diferencial apenas de um quadro para os três anteriores 

de mais 10.000.000,00€ (dez milhões de euros), ainda numero provisório. ----------------------------  

 ----------- Referiu que só no quadro referiu, que se cativou, per capita 1095,00€ (mil e noventa a 

cinco euros), até ao momento para o concelho de Oliveira do Bairro, um dos maiores números 

ao nível da região centro, sendo de longe o maior da região de Aveiro. ---------------------------------  

 ----------- Disse que uma vez que se está em fim de quarto Quadro, era importante que cada um 

ficasse com o conhecimento das informações que acabou de dar, tendo dado por isso relevo ás 

mesmas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que estava disponível para prestar qualquer esclarecimento adicional. -------------  
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 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

SANTOS – deu de seguida a palavra aos representantes de cada Bancada para efetuarem a 

sua intervenção relativamente ao ponto da Ordem de Trabalhos; -----------------------------------------  

 ----------- JOÃO PAULO SOL – entregou a sua intervenção por escrito a qual se passa a 

transcrever na sua íntegra; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Dando cumprimento aos artigos sexagésimo sétimo e sexagésimo oitavo do 

regimento da Assembleia Municipal irei apresentar a posição da Bancada do PSD relativamente 

às Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano 2014 e respectivo Mapa de Pessoal. ----    

 ----------- O Plano e Orçamento para o ano de 2014 e o Mapa de Pessoal cumprem e vão 

continuar a fazer cumprir a autarquia de Oliveira do Bairro, tal como até agora: ----------------------  

 ----------- - os parâmetros de endividamento liquido -----------------------------------------------------------   

 ----------- - os parâmetros de endividamento a médio e longo prazo --------------------------------------  

 ----------- - os limites legais ao quadro de pessoal --------------------------------------------------------------  

 ----------- - o direito da oposição. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Plano de Actividades e Orçamento para o ano de 2014 dá cabal cumprimento ao 

apresentado ao eleitorado e sufragado favoravelmente pela maioria nas eleições autárquicas 

de Setembro de 2013. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O orçamento do ano de 2014, sendo um ano de transição entre um Quadro 

Comunitário de Apoio, o QREN, e o Quadro Comunitário de Apoio seguinte, Portugal 2020, tem 

um valor total, inferior aos últimos anos cifrando-se em cerca de 28 Milhões de Euros, no 

entanto não deixa de ser um orçamento vocacionado para a melhoria da qualidade de vida dos 

cidadãos e preparado para acolher novas obras e iniciativas que o próximo Quadro Comunitário 

de Apoio possa vir a possibilitar. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Plano de Actividades e Orçamento para o ano de 2014: -------------------------------------  
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 ----------- - Apoia as Associações e a área social de forma sustentável. ---------------------------------  

 ----------- - Apoia as juntas de freguesia a braços com os novos problemas criados pela Lei nº 

75 de 2013. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Tem a Educação como Grande Prioridade com a conclusão da Construção dos Pólos 

Escolares com o Pólo da Mamarrosa, com o Instituto Profissional da Bairrada, com as obras de 

Requalificação da Escola EB 2/3 Acácio Azevedo e com a Escola EB 2/3 Dr. Fernando 

Peixinho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Apoia a melhoria das condições de saúde dos oliveirenses com o novo Centro de 

Saúde.--  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Promove a Modernização Administrativa dos serviços prestados aos munícipes. ------  

 ----------- - Promove e Privilegia a Regeneração Urbana e o Ambiente-----------------------------------  

 ----------- - Promove e Privilegia a Cultura com a entrada em funcionamento do Quartel das 

Artes Dr. Alípio Sol. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Possibilita candidaturas ao Novo Quadro Comunitário de Apoio. ----------------------------  

 ----------- - Continua a exigir ao Estado Central O Palácio da Justiça, a extensão da ligação da 

variante 235 ao nó da A17, o Nó de acesso à A1 e o Quartel da GNR. ----------------------------------  

 ----------- - Promove o empreendedorismo com a Incubadora de Empresas, com iniciativas no 

sector do emprego e de captação de empresas para o nosso concelho. --------------------------------    

 ----------- - Reduz a carga fiscal das empresas e das famílias asfixiadas pela situação 

económica do país e do Estado Central. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Minhas senhoras e meus senhores a Bancada do PSD apoia e votará favoravelmente 

as Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano 2014 e respectivo Mapa de Pessoal.” ---    

 ----------- ACILIO VAZ E GALA – disse que na sua intervenção era importante destacar o 
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aspeto politico da mesma, uma vez que é defensor da politica como a essência do serviço é 

comunidade, não poderia de deixar de fazer uma análise, deixando para os seus colegas uma 

análise mais detalhada do documento. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Pediu que não levassem a mal, com a afirmação de que este era um Orçamento de 

transição, outros diriam um orçamento de desmame. --------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que era de desmame, porque estando a finalizar os fundos comunitários 

referentes ao Quadro Comunitário, todo o pais, todas as Câmaras se irão confrontar com um 

período de transição. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quando é afirmado que o presente Orçamento é um Orçamento de rigor e contenção, 

que coincide com a fase final do Quadro de Referência Estratégica Nacional, o que justifica a 

redução do valor do orçamento para 2014, não teria sido menos justo ter sido afirmado em 

anos transatos que quando aparecia na imprensa publica, “que se estava perante o maior 

orçamento que alguma a Câmara Municipal tinha tido”, na altura não ter sido mencionado, ou 

ter sido esquecido a que muito disso, se devia também em parte percentual e ás vezes 

extremamente importante, aos fundos comunitários da apoio. ---------------------------------------------  

 ----------- Disse que faltando estes fundos comunitários começasse a aproximar da realidade 

concreta do que são os fundos a que cada Câmara pode recorrer. ---------------------------------------  

 ----------- Referiu que o presente Orçamento se aproximava assim do que era a realidade do 

concelho de Oliveira do Bairro, sem apoios extras, sem fundos, sem suportes adicionais sendo 

esta a realidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que se a Câmara de Oliveira do Bairro, pode na presente data apresentar 

o orçamento que apresenta, era importante não esquecer, pois fazia parte da história do 

concelho, dois aspetos;------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O primeiro, referia-se a tudo o que foi arrecadado pela Câmara Municipal de Oliveira 

do Bairro, fruto do investimento que durante muitos anos foi feito, por direções anteriores, nas 



 

Sessão da Assembleia Municipal de 09.12’13   95|129 

Zonas industriais, que permitiam hoje em dia, as câmaras do pais, irem buscar receita 

adicional, que tão importante é para os fundos das mesmas. ----------------------------------------------  

 ----------- Foi referido e destacado pelo Sr. Presidente da Câmara, que as verbas que os 

diferentes fundos comunitários foram permitindo, dando para concluir quão difícil foi a vida dos 

anteriores Presidentes de Câmara, que tiveram que fazer face a revoluções no concelho, 

trabalhando com menos verbas adicionais, que chegavam para o efeito. -------------------------------  

 ----------- Disse ser importante não esquecer esse aspeto, na medida em que os fundos 

comunitários possibilitaram verbas e montantes bastante superiores, comparativamente 

aqueles que a este concelho chegou em quadros comunitários anteriores. ----------------------------  

 ----------- Disse ser louvável que a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, tenha conseguido 

rácios de utilização importantes, seguindo simplesmente o que era a historia no concelho que 

sempre se destacou, por conseguir rácios de utilização excecionais. ------------------------------------  

 ----------- Referiu que se lembrava que esta Câmara recorreu a fundos que não tendo sido 

utilizados por outras Câmaras limítrofes, ficavam libertas e a Câmara de Oliveira do Bairro ia 

buscá-las no sentido de as utilizar. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sendo sinonimo que os bons exemplos se perpetuam e vão continuado e que lhe 

apraz registar que assim seja. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O segundo aspeto, como tem referido várias vezes, que os mandatos enfermam de 

algumas limitações, sendo a limitação temporal, trabalhando-se para um tempo definido tendo 

que se mostrar obra nesse tempo definido. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que as linhas estratégicas existem, as Câmaras constroem-nas mas muitas 

vezes as mesmas perdem-se pela questão temporal, em que os mandatos existem. ---------------  

 ----------- Destacou o facto de se tentar aproveitar o próximo Quadro Comunitário 2014 / 2020, 

ser mencionado a concretização de novos investimentos, como era o caso do projeto que tem 
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por base o museu de olaria e grés. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Destacou também o facto de ter sido referido que o investimento atrás indicado, era 

um investimento de importância estratégica, sendo paradoxal que um investimento que é de 

importância estratégica adquira essa mesma importância num determinado tempo e numa 

determinada situação quando o mesmo tem sido reconhecido de importância estratégica desde 

há muito tempo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que a importância estratégica dos investimentos não se vê unicamente nas 

situações temporais, tendo que ultrapassar a temporalidade dos executivos, tendo que se olhar 

mais para além de… ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Reconheceu que se poderia aproveitar um Fundo Comunitário, mas seria importante 

que obra prévia e preparativa tivesse sido feita já há uns anos largos a esta parte, como aliás o 

CDS/PP, propôs há longo tempo. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ter sido afirmado que o presente orçamento contemplava obras e não ideias. 

Acrescentou que qualquer orçamento, contemplava sempre obras, porque as mesmas eram 

subjacentes a ideias que se têm, ideias de desenvolvimento, de estratégica, se assim não fosse 

não faria sentido aparecer uma vez mais, o mencionar continuo ao palácio da justiça, ao quartel 

da GNR, ao nó de ligação á A1, não faria sentido pois não se estaria a falar de obras mas sim 

de ideias que são estratégicas e fundamentais. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que a questão do emprego e da solidariedade social, seria um dos aspetos a 

ser contemplado pelo novo Quadro Comunitário 2014 / 2020, em que todos acreditam, estando 

o trabalho a ser feito nesse sentido, de modo a que desta vez e pela primeira vez o país e os 

agentes políticos e económicos tenham acesso mais rápido, mais facilitado e menos 

burocratizado a este mesmo Quadro Comunitário. ------------------------------------------------------------  

 ----------- Lembrou que há pouco tempo, o Ministro da Economia, afirmou “que se prevê que já 

no segundo semestre do próximo ano essas verbas possam começar a chegar a quem delas 
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necessita e a quem a elas se tenham candidatado” . ---------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que ouvir-se a falar de promoção do emprego e da solidariedade social, não 

poderia deixar passar em claro o facto de se mencionar o apoio ao empreendedorismo e 

economia local, especificamente através de apoio técnico ao investidor, mencionando-se o 

Gabinete de Apoio ao Investidor. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sugeriu que se aumentasse o tempo de exposição do gabinete de Apoio ao Investidor, 

na medida em que o tempo que decorre e que está aberto em funcionamento é escasso, é 

parco, é limitativo, mas acredita que com o aproveitamento dos próximos Fundos Comunitários, 

se possa dar uma ajuda importante nesta temática. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que falar de Modernização Administrativa e de simplificação ira ser um dos 

foques importantes do próximo Quadro Comunitário e portanto não seria de admirar que se 

mencione no presente orçamento a comparticipação a este mesmo Quadro de Referência de 

Estratégica Nacional. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que constituirá á semelhança da questão do desemprego juvenil, do 

empreendedorismo, das áreas sociais e da área da inovação, constituirão pilares fundamentais 

e importantes em termos no novo Quadro 2014 / 2020. ------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que falar de um orçamento de transição, num momento que não era de 

transição mas sim de continuidade, não era fácil porque situações várias existiam, que 

concorriam para que se esteja a olhar para um documento que tentará no seu tempo de vida, 

captar verbas que vão ser assimiladas a partir do Quadro 2014 / 2020. ---------------------------------  

 ----------- Disse que no entanto era importante ter em conta um aspeto, a Europa da qual 

Portugal não foge á regra tem vivido ao longo dos últimos anos, muito á custa destes apoios 

comunitários, esquecido algumas vezes, quão importante é o investimento em estruturas que 

criem riqueza e mais valia para os seus respetivos concelhos, porque só essas é que podem 

garantir o retorno do investimento, e a economia de uma Câmara Municipal. -------------------------  
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 ----------- Disse ser importante ter em conta que o Quadro que se aproxima vai ser muito 

exigente, sendo exigidas regras em que o conceito de mais valia do investimento vai ser tido 

pela primeira vez em conta, tendo que se estar preparado para esse exercício que se afigura 

aliciante e desafiante. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que a sua bancada irá contribuir pelo seu conhecimento e pelo seu 

envolvimento e participação, no sentido de criar todas a condições necessárias e suficientes 

para possibilitar melhor aproveitamento desse fundos, na certeza porem que era importante 

não esquecer a riqueza que se possa criar dentro do concelho, com as estruturas existentes e 

com aquelas que se quer continuar dar apoio, caso contrário os fundos mais cedo ou mais 

tarde, vão-se acabar e ai se vai cair na real, em orçamento de desmame que não serão 

agradáveis e só aqueles que tiverem feito investimentos estruturantes, poderão ter a certeza de 

melhor sobreviver e continuar. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Porque é um orçamento de transição, porque é um orçamento em aberto dado o 

processo de transição a Bancada do CDS/PP, não deixaria de se abster, aquando da votação 

do documento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO PINTO - começou por deixar uma nota regimental, dizendo 

que usualmente o Plano e Orçamento era distribuído aos Membros da Assembleia, em formato 

papel era acompanhado por formato digital (CD), o que não aconteceu desta vez. Referiu que a 

menos que haja motivos de força maior que justifiquem o facto, deverá o mesmo continuar a 

ser distribuído em formato digital, pois é assim que o Regimento diz. -----------------------------------  

 ----------- Relativamente ao Plano de Orçamento, disse ser um orçamento com alguma 

contenção, o que era próprio dos tempos que se vive, tendo sido apresentado um orçamento de 

28.000.000,00€ (vinte e oito milhões de euros), quando no ano de 2002, foi apresentado á 

Assembleia Municipal um orçamento de 39.000.000,00€ (trinta e nove milhões de euros), 

espelhando o desacelerar no investimento, não sendo necessariamente mau. -----------------------  
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 ----------- Disse que era preferível ter um orçamento que corresponda ás necessidades das 

pessoas, e dê resposta aos anseios e problemas concretos, do que investimento com pouca 

razoabilidade que depois se tem dificuldade em gerir e manter, acabando muitas vezes por criar 

mais despesa do que proveito. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda que naturalmente era mais difícil governar em tempo de vacas magras do 

que em tempo de vacas gordas, mas é nesses tempos que é necessário fazer opções, e a 

politica é isso mesmo, fazer opções explicando-as ás pessoas, pois no final são essas pessoas 

que pagam todas essas opções politicas através dos seus impostos e é para elas que a ação 

politica deve ser dirigida. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que o PS, tinha uma ideia clara do rumo que se deveria seguir, uma parte 

coincidente com o rumo já traçado, outra nem por isso. -----------------------------------------------------  

 ----------- Disse que ao nível da gestão tinham alguma expectativa com o projeto “Oliveira do 

Bairro em Rede”, na medida em que poderá aumentar a informação e a documentação 

disponibilizada aos munícipes, podendo também estimular o acesso online aos serviços 

aumentando a sua eficiência e transparência. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dentro da área de informação do estimulo de participação dos munícipes, viam com 

bons olhos a criação de um lançamento participativo, fomentando assim a participação direta 

dos munícipes nas decisões, ou parte delas, sobre os problemas que os afetam. -------------------  

 ----------- Acrescentou que seria importante que se passa-se a valorizar verdadeiramente, o 

trabalho que é feito pelo tecido associativo, articulando o trabalho das diferentes associações 

numa lógica de complementaridade e de racionalidade, sendo mais exigente mas apoiando de 

uma forma mais substantiva e atempadamente, estabelecendo uma verdadeira relação de 

parceria.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No campo cultural e desportivo a Câmara Municipal e simultaneamente promove, seria 

muito interessante que alguém fizesse uma análise dos custos e dos proveitos associados aos 
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eventos que a Câmara promove e os que apoia, que são realizados através das associações. --  

 ----------- Disse ser interessante que no orçamento apareça uma verba de 400.000,00€ 

(quatrocentos mil euros), para eventos culturais promovidos pela autarquia e apenas 

40.000,00€ (quarenta mil euros), a eventos promovidos pelas associações. ---------------------------  

 ----------- Disse que no ponto de vista da Bancada do PSD a situação deveria ser invertida, 

dando primazia ás associações, reduzindo a atividade da Câmara enquanto promotora de 

eventos culturais, estimulando e apoiando as associações -------------------------------------------------   

 ----------- Sobre a área desportiva disse que gostaria de questionar o Sr. Presidente da Câmara, 

se já havia um sítio para a edificação da pista de atletismo, que estava a ser prevista para o 

complexo desportivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que na área da Educação, verificaram com agrado o andamento do projeto de 

requalificação da EB2,3 Dr. Acácio Azevedo em Oliveira do Bairro, mas não era menos 

importante, nem necessita de menos intervenção profunda a EB2,3 Dr. Fernando Peixinho em 

Oiã. ------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente ao avançar do projeto do novo Centro de Saúde de Oliveira do Bairro, 

indo o mesmo libertar espaço no atual edifício, a juntar ao espaço do Hospital da Misericórdia, 

devendo haver um diálogo com a Misericórdia, se é que já não há, no sentido de garantir uma 

utilização condigna do edifício que tantas décadas serviu a população do concelho de Oliveira 

do Bairro e com o qual a população foi estabelecendo alguns laços de afetividade. -----------------  

 ----------- Acrescentou que seria mau de mais de o atual edifício do Hospital e Centro de Saúde 

acabasse por ficar ao abandono ou numa situação de subaproveitamento, dizendo que gostaria 

se saber se há algo mais sobre o assunto que o Sr. Presidente da Câmara pudesse elucidar. ---  

 ----------- Relativamente ao Museu de Olaria e Grés e Centro de Documentação, que já tinha 

sido referido na intervenção anterior e que surge como uma obra de prioridade no orçamento, 

sabe-se que existe uma candidatura de 250.000,00€ (duzentos e cinquenta mil euros), 
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aprovada, no âmbito da Rede Urbana para a competitividade e inovação, mas o valor global da 

obra que é apresentado ascende a 4.500.000,00€ (quatro milhões e quinhentos mil euros), 

estando-se a falar de um grande investimento. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que a Bancada do PS tem uma reticência relativamente á referida obra, porque 

é difícil dinamizar um museu a nível concelhio, os que já existem funcionam com grande 

dificuldade e de forma muito pouco cativante, referindo o Museu de Etnomúsica do Troviscal e 

do Museu São Pedro da Palhaça, dizendo que não estava preocupado se um era do município 

e outro da igreja, porque esse não era o problema, o problema é haver publico, haver 

dimensão. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A propósito do Museu de Etnomúsica, disse ter visto no orçamento uma verba de 

17.500,00€ (dezassete mil e quinhentos mil euros), para a organização de exposições e 

promoção do museu, gostaria de ser esclarecido se a acrescentar ao valor referido ainda tem 

os custos com o pessoal efetivo ao Museu. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questionou o Sr. Presidente da Câmara se o custo anual do Museu de Etnomúsica do 

Troviscal, ronda os 40.000,00€ (quarenta mil euros) ou se é outro valor. -------------------------------  

 ----------- Sobre o Museu de Olaria e Grés, para a Bancada do PS, disse que era preferível 

investir 3,5 milhões de euros na requalificação da EB2,3 Dr. Fernando Peixinho em Oiã, do que 

avançar com um investimento de 4.500.000,00€ (quatro milhões e quinhentos mil euros), para o 

Museu de Olaria e Grés, porque quando a escola estiver pronta os clientes vão estar lá para 

utilizar a escola, mas quando o Museu estiver pronto, vai-se ter um problema que é como se vai 

dinamizar o espaço. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que se está a concluir uma obra, a Casa da Cultura, que ainda não foi 

inaugurada e que iria custar algo próximo dos 4.500.000,00€ (quatro milhões e quinhentos mil 

euros), e ainda não se sabia muito bem como iria ser rentabilizado o espaço. ------------------------  

 ----------- Acrescentou que tem noção que o Museu da Olaria e Grés, irá requalificar toda a zona 
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envolvente, junto á estação de caminhos-de-ferro, de uma forma importante. -------------------------  

 ----------- Lembrou que muitas vezes foi defendido pelo PSD que o Museu de Olaria e Grés não 

era uma obra prioritária, mas o único motivo que o leva a pensar que é uma obra prioritária, a 

não ser que aparecesse a oportunidade de um Quadro Comunitário de Apoio, a urgência dessa 

obra prendia-se com o que resta do edifício apresentar alguma perigosidade. ------------------------  

 ----------- Lembrou que para a Escola EB2,3 Dr. Fernando Peixinho, na altura houve uma 

candidatura pré-aprovada no valor de 1.000.000,00€ (um milhão de euros), que foi entendido 

pelo Sr. Presidente da Câmara que com esse valor não iria avançar com a obra, tendo a ver 

com as opções. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que quando foi apresentada a candidatura, atrás referida, ao QREN o montante 

do investimento era de 3.800.000,00€ (três milhões, e oitocentos mil euros), sendo o que 

presentemente aparece no orçamento é um valor de 3,300.000,00€ (três milhões e trezentos 

mil euros), havendo 500.000,00€ (quinhentos mil euros), na candidatura que de alguma forma 

foram deixados cair, solicitando ao Sr. Presidente da Câmara que esclarecesse o motivo da 

diferença de valores. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á Casa da Cultura e a Alameda da Cidade, disse que também verificou 

algumas diferenças de valores, ou seja, nos planos plurianuais dos anos anteriores a Casa da 

Cultura e a Alameda apareciam respetivamente com uma rubrica, aparecendo no presente 

documento com um valor de 1.000.000,00 (um milhão de euros), questiona a que se deve este 

valor. ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre um conjunto de obras mencionadas no documento, nomeadamente o Palácio 

da Justiça, o Quartel da GNR, a valorização do acesso da auto-estrada, nomeadamente com a 

extensão da variante 235 até ao nó da rotunda da A17, a requalificação do centro de Oiã, 

sendo um conjunto de obras, umas mais dependentes da autarquia do que outras, são para si 

todas obras prioritárias. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Quis deixar uma última nota para o valor do IMI, que aparecia no orçamento que era 

superior ao do ano anterior com 2.500.000,00€ (dois milhões e quinhentos mil euros) e no 

corrente ano com o valor de 2.600.000,00€ (dois milhões e seiscentos mil euros), que era 

espectável. As valorizações que estão a ser feitas dos imóveis, vão compensar claramente a 

descida marginal que foi aprovada na taxa do IMI, e por razões técnicas disse que em sua 

opinião para o próximo ano o ultimo valor referido vai ser ultrapassado. --------------------------------  

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

SANTOS – questionou os Membros da Assembleia se pretendiam intervir, solicitando que 

efetuassem a sua inscrição. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- FERNANDO HENRIQUES – entregou a sua intervenção por escrito á Mesa, a qual 

passo a transcrever na sua integra; --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Sobre este documento, apenas pretendo fazer algumas observações pontuais sobre 

o mesmo e que são as seguintes: ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Página 1: Encontra-se inscrita uma verba de 350.000,00€ destinada á reparação e 

manutenção de edifícios municipais. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Uma vez que se encontra quase concluída uma intervenção na melhoria das fachadas 

da Biblioteca Municipal que consideramos bastante positiva, perguntava ao Sr. Presidente da 

Câmara se no valor atrás referido estará previsto idêntico tratamento no edifício dos Paços do 

Concelho, dado que o estado em que se encontram os materiais de revestimento exterior, 

merecem que lhe seja dada uma imagem mais consentânea com a dignidade que o imóvel 

representa para a sede do Concelho. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Página 2: O valor do investimento inscrito para a construção do centro de saúde, deixa 

antever que finalmente a obra será uma realidade, até porque a mesma já foi adjudicada. -------  

 ----------- Uma vez que se trata de um equipamento cujos custos inerentes à sua construção são 

da responsabilidade do governo, as verbas constantes do plano, dizem respeito à parte que 
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cabe ao município dado que servem de suporte ás candidaturas entretanto formalizadas aos 

fundos comunitários. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A pergunta que se faz ao Sr. residente da Câmara é se o arranque da empreitada só 

terá início quando estiverem garantidos os referidos financiamentos. ------------------------------------  

 ----------- Página 3: No objectivo relacionado com a recuperação do edifício da Cerâmica Rocha, 

assinala-se um investimento de 25.000,00€ afecto ao estudo do projecto daquele edifício. -------  

 ----------- Sabendo que existe um projecto efectuado há alguns anos relacionado com esta obra, 

perguntamos se é intenção deste executivo proceder à sua alteração para levar por diante este 

investimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Página 5: As verbas que aparecem indicadas para o alargamento da passagem 

superior sobre a linha-férrea em Oliveira do Bairro, permite-nos avaliar que a sua concretização 

não acontecerá no próximo ano. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Compreendemos que é uma obra cuja execução implica algumas dificuldades dado 

que interfere com a colaboração da entidade que gere a utilização dos transportes ferroviários, 

diga-se REFER, mas também temos que ter em conta os constrangimentos que existem na 

rede viária municipal, principalmente na parte que diz respeito ao intenso transito automóvel 

que se processa naquela via, para além de afectar a segurança de pessoas que apenas podem 

circular no passeio do lado sul do viaduto dada a inexistência do mesmo num percurso 

significativo na margem norte daquela daquele arruamento. -----------------------------------------------   

 ----------- Página 5: É mencionado neste documento a inscrição de uma verba de 7.000,00€, 

relacionada com o protocolo com a REFER, para utilização dos edifícios das antigas estações. 

 ----------- Penso que tal montante não engloba a abertura ao público das instalações sanitárias 

existentes, que consideramos ser uma situação inadmissível, face ao investimento que foi feito 

pelo Governo aquando da remodelação das estações da CP existentes no Concelho. -------------  
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 ----------- Sabemos que esta situação não é da responsabilidade da Município, mas sim da 

entidade que gere estes equipamentos, pelo que fazemos aqui um apelo ao Sr. Presidente da 

Câmara para interceder junto dos responsáveis governamentais para que este estado de coisas 

seja alterado e seja posto ao serviço das populações aquilo que é devido para bem da saúde 

pública. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Outra questão que também está relacionada com a estação da CP em Oliveira do 

Bairro tem a ver com a necessidade de se proceder ao arranjo da zona envolvente daquele 

edifício, que merece ser objecto de um tratamento condigno, pois não devemos esquecer que 

se trata de um local de entrada na cidade e que face ao estado em que se encontra tem 

provocado da parte da população que utiliza o transporte ferroviário inúmeras reclamações 

manifestando o seu descontentamento por verificar que ao longo dos anos tem sido descurada 

qualquer intervenção da parte das entidades responsáveis no sentido de melhorar aquele 

espaço.”  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- LUIS TRIBUNA - entregou a sua intervenção por escrito, a qual passo a transcrever 

na sua integra; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Portugal é hoje um país, sem crescimento económico, com grandes dificuldades de 

sustentação da dívida, diminutos rendimentos das famílias, conduzindo a uma redução do 

consumo público e uma elevada taxa de Desemprego. Um país caracterizado por uma grande 

austeridade, nomeadamente em matérias de impostos, com particular incidência nos 

trabalhadores do sector público. ------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Os nossos munícipes, as nossas empresas, não são indiferentes a esta realidade.  ----  

 ----------- As Grandes opções do Plano e Orçamento para 2014 integram um leque alargado de 

projetos e ações que visam contribuir para a prossecução dos 5 grandes objectivos do actual 

mandato autárquico: Rigor e Transparência, Contenção e equilíbrio, Trabalho e Parceria, 

Ousadia e Determinação e por fim Responsabilidade social. -----------------------------------------------   
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 ----------- Este orçamento é um documento realizado num contexto adverso e de aproximação à 

realidade a que estamos inseridos. --------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- A força e o dinamismo de um município mede-se para além de outros indicadores, 

pelo investimento, pelo dinamismo das associações, pela educação e pela cultura. Oliveira do 

bairro foi o 6 Município dos 100 municípios da região centro que mais fundos comunitários viu 

aprovados, totalizando um valor per capita de aproximadamente 1.090€, quando a média dos 

concelhos limítrofes se situa em 403,00€. ------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Com estes fundos conseguiu colocar à disposição das pessoas, infra-estruturas de 

qualidade, renovando a cidade, atraindo investimento. -------------------------------------------------------   

 ----------- Orçamento é dividido em 2 capítulos: Receitas e Despesas. -----------------------------------   

 ----------- Receitas; O valor total da receita prevista é de 27.943.660,00 €  -----------------------------  

 ----------- Receita Total Prevista 27.943.660,00 € ---------------------------------------------------------------   

 ----------- Fundos Municipais 6.189.243,00 € - 22,15%  -------------------------------------------------------  

 ----------- Receitas Correntes 14.345.256,84 € - 51,34%  -----------------------------------------------------  

 ----------- Sendo que 90,77% das receitas correntes são provenientes das transferências 

correntes, impostos e vendas bens e prestação de serviços. -----------------------------------------------   

 ----------- As receitas de capital 13.598.403,16 €, representam 48,66% das receitas totais 

previstas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- A redução da carga fiscal sobre as pessoas e as empresas, ao nível da Derrama e 

taxa de IMI, têm impacto nas receitas, no entanto este executivo dá um sinal claro da 

sensibilidade social com eu governa. ------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Despesas; Despesa Total Prevista 27.943.660,00 € ----------------------------------------------  

 ----------- Despesas Correntes 11.513.564,00 € - 41,20%  ---------------------------------------------------  
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 ----------- Despesas de Capital 16.430.096,00 € - 58,80% ---------------------------------------------------   

 ----------- Dentro das despesas correntes, os custos com o pessoal e a aquisição de bens e 

serviços, representam 86,79% das despesas correntes. Contribuindo com 65,98% para 86,79% 

os custos com o pessoal e as aquisições de bens de capital. ----------------------------------------------   

 ----------- Do total de despesas previstas, as transferências para administração local, instituições 

sem fins lucrativos e famílias, totalizam 2.966.3766,00 €. ---------------------------------------------------   

 ----------- Este orçamento apresenta uma redução de 1.019.000,00 € na divida de médio e longo 

prazo à banca, representando 6,20% das despesas de capital. -------------------------------------------   

 ----------- A diferença entre a receita corrente e despesa corrente é substancial 2.831.692,84 €, 

dotando a câmara municipal de flexibilidade, dinamismo face ao investimento e às respostas 

sociais. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- O que prometemos, cumprimos, em prol das Pessoas fomentando assim mais 

concelho, melhor futuro.” ----------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- LUIS RUIVO – entregou a sua intervenção por escrito, a qual passo a transcrever na 

sua integra; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “As Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2014 traduzem aquilo que queremos 

para o Município de Oliveira do Bairro e logo evidenciado no preâmbulo do documento, 

“Equilíbrio, contenção, objetivo, responsabilidade e determinação…! ------------------------------------  

 ----------- Mesmo face à atual conjuntura, é visível pelo documento apresentado, o empenho e a 

forma determinada que o Executivo quer levar, para responder às aspirações dos Munícipes de 

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

 ----------- Não podemos deixar de referir que no Quadro de Referencia Estratégico Nacional, 

Oliveira do Bairro foi um dos Municípios com mais fundos aprovados per capita da Região de 

Aveiro nomeadamente 1.090,34 € face à média de 403,10 €. ----------------------------------------------  



 

Sessão da Assembleia Municipal de 09.12’13   108|129 

 ----------- Se até aqui o Executivo liderado pelo PSD aproveitou as oportunidades, não será 

agora que o deixará de fazer e para isso irá dar atenção ao Quadro Comunitário de Apoio 

2014/2020. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Estamos perante um orçamento cujo valor total da receita prevista é de 27.943.660,00 

€ (vinte e sete milhões, novecentos e quarenta e três mil seiscentos e sessenta euros). -----------  

 ----------- Do valor total da receita prevista, a proveniente dos Fundos Municipais inscritos na 

proposta de lei do orçamento para 2014, representa 22,15%, isto é 6.189.243,00 € (seis 

milhões, cento e oitenta e nove mil duzentos e quarenta e três euros). ----------------------------------  

 ----------- As receitas correntes 14.345.256,84 € (catorze milhões, trezentos e quarenta e cinco 

mil duzentos e cinquenta e seis euros e oitenta e quatro cêntimos, representam 51,34% das 

receitas totais previstas. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Já quanto às receitas de capital 13.598.403,16 € (treze milhões, quinhentos e noventa 

e oito mil quatrocentos e três euros e dezasseis cêntimos), as mesmas representam 48,66% 

das receitas totais previstas. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não podemos deixar de referir que, “A Participação Comunitária em Projetos Co-

Financiados” representa 56,26% das receitas de capital.  ---------------------------------------------------  

 ----------- No capítulo das despesas, as despesas correntes 11.513.564,00 € (onze milhões, 

quinhentos e treze mil quinhentos e sessenta e quatro euros), representam 41,20% das 

despesas totais previstas. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Do total de despesas previstas, as transferências para administração local, instituições 

sem fins lucrativos e famílias, representam 10,62%, isto é 2.966.376,00 € (dois milhões, 

novecentos e sessenta e seis mil, trezentos e setenta e seis euros). ------------------------------------  

 ----------- Já quanto às despesas de capital 16.430.096,00 € (dezasseis milhões, quatrocentos e 

trinta mil e noventa e seis euros, as mesmas representam 58,80% das despesas totais. ----------  
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 ----------- As rubricas de creches e escolas representam 33,63% das Despesas de Capital 

previstas para 2014. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Estamos perante um orçamento que traduz uma redução de 1.019.000,00 € (um 

milhão e dezanove mil euros) na divida de médio e longo prazo à banca, representando 6,20% 

das despesas de capital. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A diferença entre a receita corrente e despesa corrente é substancial 2.831.692,84 € 

(dois milhões oitocentos e trinta e um seiscentos e noventa e dois euros e noventa e quatro 

cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 8.594.500,00 € (oito milhões quinhentos e noventa e quatro mil e quinhentos euros) 

estão associados a Funções Sociais, como Educação, Saúde, Habitação e Serviços Culturais, 

Recreativos e Religiosos. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Com a concretização do orçamento aqui apresentado, estamos perante a 

concretização de compromissos assumidos com a População. --------------------------------------------  

 ----------- O PSD irá de forma determinada continuar a gerir na busca da melhoria e bem-estar 

da população, procurando construir, atrair e fixar. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Conforme o projeto politico do PSD, “gerir com rigor e transparência”. ----------------------  

 ----------- DINA LÁZARO – entregou a sua intervenção por escrito, a qual passo a transcrever 

na sua integra; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “No cumprimento da competência atribuída pelo disposto na alínea a) do nº 1 artigo 

25º da Lei 75/2013, que estabelece nomeadamente o regime jurídico das autarquias locais, 

estamos hoje reunidos para aprovar as opções do plano e a proposta de orçamento, 

apresentados pelo órgão executivo deste município de Oliveira do Bairro. -----------------------------    

 ----------- Cabe-nos pois apreciar e votar o orçamento e as grandes opções do plano para 2014.  

 ----------- É sabido que os municípios estão sujeitos a uma série de princípios aos quais tem que 
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obedecer, nomeadamente no que respeita à sua actividade financeira, princípios esses que 

também deveremos ter em conta aquando da apreciação à actividade financeira do executivo. -  

 ----------- No que respeita à elaboração e aprovação do orçamento vou realçar três que me 

parecem fundamentais, sem demérito pelos demais. São eles o princípio da estabilidade 

orçamental, o princípio da autonomia financeira e o princípio da equidade intergeracional, todos 

eles definidos na Lei 2/2007, lei das finanças locais, e mais recentemente reforçados pela Lei 

73/2013 que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades 

intermunicipais, cuja entrada em vigor será a 1 de Janeiro de 2014. -------------------------------------     

 ----------- Começando pelo princípio da estabilidade orçamental, define o nº 2 do artigo 5º da Lei 

73/2013 que esta pressupõe a sustentabilidade financeira, bem como uma gestão equilibrada, 

incluindo as responsabilidades contingentes assumidas pelas autarquias. -----------------------------    

 ----------- No que respeita à autonomia financeira, o artigo 6º da referida Lei determina que as 

autarquias locais têm património e finanças próprias, cuja gestão compete aos respectivos 

órgãos, que exercerão a sua autonomia financeira nomeadamente através da elaboração, 

aprovação e modificação das opções do plano, orçamentos e outros documentos previsionais, 

bem como pela gestão do seu património. -----------------------------------------------------------------------   

 ----------- Se é que podermos falar em hierarquia de princípios, de todos, o que considero de 

primordial importância é, sem dúvida, o princípio da equidade intergeracional. Definido no nº 1 

do artigo 9º, este princípio estabelece que, (e passo a citar) “A atividade financeira das 

autarquias locais está subordinada ao princípio da equidade na distribuição de benefícios e 

custos entre gerações, de modo a não onerar excessivamente as gerações futuras, 

salvaguardando as suas legítimas expetativas através de uma distribuição equilibrada dos 

custos pelos vários orçamentos num quadro plurianual” (fim de citação). -------------------------------    

 ----------- É essencialmente à luz destes princípios que devemos apreciar e votar as medidas e 

acções incluídas no Orçamento e nas GOP, sempre tendo como referência aqueles que foram 
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os compromissos assumidos no projecto político apresentado pelo partido mais votado nas 

eleições autárquicas que mandataram este executivo para o período entre 2013 e 2017, 

exactamente no sentido de zelar pelo cumprimento das expectativas criadas nos munícipes e 

pela melhoria da sua qualidade de vida. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Portanto, na nossa votação procuremos ter em conta se os documentos que nos 

foram apresentados para aprovação garantem: ----------------------------------------------------------------  

 ----------- - o equilíbrio orçamental e a sustentabilidade financeira do município; ----------------------  

 ----------- - a gestão equilibrada dos bens próprios do município; ------------------------------------------  

 ----------- - a equidade na distribuição de benefícios e custos entre gerações, de modo a não 

hipotecar o nosso futuro e o dos nossos filhos, enquanto comunidade; bem como,------------------  

 ----------- - o cumprimento dos compromissos assumidos no projecto político do partido mais 

votado nas eleições autárquicas do passado dia 29 de Setembro.----------------------------------------  

 ----------- Dizem as regras do equilíbrio orçamental que a receita corrente bruta cobrada deve 

ser igual ou superior à despesa corrente acrescida das amortizações médias dos empréstimos 

de médio e longo prazo, sendo que para o ano 2014 (ano de entrada em vigor da Lei 73/2013), 

as amortizações médias de empréstimos se obtêm pela divisão do capital em dívida à data da 

entrada em vigor da referida lei pelo número de anos de vida útil remanescente do contrato, 

conforme dispõe o seu artigo 83º. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerando que no mapa de empréstimos não consta indicação do número de anos 

que subsistem em cada contrato, também não é possível obter de forma inequívoca qual o 

valor das amortizações médias dos empréstimos de médio e longo prazo que relevam para o 

cálculo do equilíbrio orçamental, tal qual mandam as regras. ----------------------------------------------  

 ----------- Se tomarmos como referência as amortizações aos empréstimos previstas para pagar 

em 2014, no montante de 1.019.000€, e somando à despesa corrente esperada de 
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11.513.564,00, obtemos o montante de 12.532.564 €, portanto inferior em 1.812.692,84 € às 

receitas correntes esperadas que se cifram em 14.345.256,84€, o que significaria que estaria 

seguramente obtido o equilíbrio orçamental. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Contudo, para que haja certeza de que esta regra está cumprida do ponto de vista 

conceptual e conforme as regras o dispõem, peço ao Sr. Presidente da Câmara que esclareça 

esta Assembleia se assim o é, e aproveito para solicitar que passe a constar do mapa de 

empréstimos a data de fim de cada um dos contractos de empréstimo, se tal for possível. --------  

 ----------- De referir ainda que, segundo o mapa de empréstimos, o montante de empréstimos 

em dívida em 1 de Janeiro de 2014 é de 10.542.318,74€, dos quais de empréstimos contraídos: 

 ----------- - entre 1999 e 2005, cerca de 3.532.000€, relativos ao montante inicialmente utilizado 

de 7.968.000€ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - entre 2006 e 2009, cerca de 7.010.000€, relativos ao montante inicialmente utilizado 

de  8.180.000€. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Desde 2009 até 2013, já lá vão 4 anos, a caminhar para o 5º ano que a Câmara 

Municipal fez investimentos avultados sem ter recorrido a empréstimos, aproveitando os fundos 

comunitários de forma eficaz para financiar aqueles investimentos, conforme já hoje referido 

nesta sala. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- É importante termos presente esta realidade precisamente para percebermos que o 

órgão executivo, independentemente dos membros que o compõem, tem que cumprir com os 

compromissos que outros assumiram antes. Quero também salientar a importância da 

equidade intergeracional como princípio subjacente à elaboração dos orçamentos municipais, 

na medida em que devemos procurar que a despesa futura que determinado investimento 

venha a gerar não seja superior ao benefício que se espera obter. ---------------------------------------  

 ----------- Sendo o orçamento composto por várias rúbricas, classificadas em correntes e em 

capital, vou daqui em diante cingir-me à análise da rúbrica de “aquisições de bens de 
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investimento”, que integra as “despesas de capital” e que é detalhada no respectivo Plano 

Plurianual de Investimentos, que se estima em 13.651.724 euros para o ano 2014, 

representando por isso 48,85% do orçamento. -----------------------------------------------------------------   

 ----------- Antes de avançar, debrucemo-nos sobre o título deste documento: “Plano Plurianual 

de Investimentos”, também conhecido por PPI. ----------------------------------------------------------------   

 ----------- Plano, porque calendariza e traduz em números a estratégia do executivo para o 

desenvolvimento do concelho, através da aposta na melhoria das condições sociais (com 

8.594.500€ de investimento previsto), económicas (com 3.865.330€ de investimento previsto) e 

melhoria também ao nível dos serviços que competem ao município assegurar (com 

1.191.894€ de investimento previsto), no seguimento dos compromissos assumidos no 

manifesto eleitoral durante a campanha. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Plurianual, porque os orçamentos são anuais mas a sua elaboração deve ser 

enquadrada num quadro de programação orçamental plurianual uma vez que, pela sua 

natureza, são investimentos que não se concretizam num só ano, estendendo-se a sua 

execução por vários anos. E isto deve-se a vários factores, muitos deles previsíveis (como é o 

caso dos edifícios cujo planeamento já prevê que a construção dure mais do que um ano) e 

outros não previsíveis, sendo a maior parte destes exógenos ou seja, provocados por factores 

externos, como por exemplo contingências que se encontram aquando da execução física da 

obra e que a atrasam, a disponibilidade ou não das várias entidades para avançar com 

investimentos que são da sua competência e não da Câmara, bem como o próprio período 

transitório entre o actual QREN e o que há-de vir. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Tudo isto faz com que o PPI acabe por não se concretizar na totalidade nem no 

Município de Oliveira do Bairro e nem em nenhum, porque estas contingências são transversais 

a todo o nosso país e se assim não fosse a média em Portugal do grau de execução do 

orçamento da despesa no período entre 2007 e 2012 não seria de 62,6%, como o é segundo o 
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“Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses 2011 e 2012”. -------------------------------------------  

 ----------- O plano plurianual diz-se de investimentos, porque as despesas a que respeita criam 

património duradouro para o município, sendo possível usufruir destes no futuro, por nós, pelos 

nossos filhos e pelos demais que hão-de habitar no nosso concelho.  -----------------------------------  

 ----------- Atentemos agora a algumas das rubricas do plano, começando logo pela primeira 

linha que refere um investimento de 350.000€ em manutenção, captação e reparação de 

edifícios do município, pedindo ao Sr. Presidente da Câmara que esclareça esta Assembleia do 

conteúdo desta rubrica, na qual julgo estar incluída a Incubadora de Empresas que, sendo um 

dos projectos referidos no texto que acompanha o orçamento, não está inscrito no PPI de forma 

individualizada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ao nível social, destaca-se a continuação dos centros escolares, infra-estruturas ao 

serviço da educação pré-escolar, 1º ciclo e EB 2,3, como é o caso da Escola da Mamarrosa, da 

Escola Dr. Acácio Azevedo e da Escola Dr. Fernando Peixinho, investimentos que ascende a 

5.745.000€ em 2014; a preocupação com a saúde, pela contemplação do Centro de Saúde de 

Oliveira do Bairro (que ascende a 725.000€); com o ordenamento do território, pela previsão de 

aquisição de terrenos para construção e/ou alargamento de vias, rotundas, espaços verdes, 

parques de lazer e áreas desportivas, sem esquecer dos serviços culturais, como é o caso da 

casa da Cultura (no montante de 1.000.000€), e bem assim os serviços recreativos e 

desportivos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Destaca-se ao nível do comércio a 2ª fase da construção da feira da Palhaça, orçada 

em 550.000€ e, ao nível das acessibilidades, as verificações finais e respectivos pagamentos 

relacionados com a Alameda da Cidade de Oliveira do Bairro, no montante de 1.060.000€. ------  

 ----------- Quanto ao financiamento destes investimentos, para além da já referida diferença 

positiva entre as receitas e as despesas correntes, bem como as transferências de capital 

provenientes do Estado, salienta-se as receitas de transferências de capital, no montante de 
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7.650.422€ relativa a comparticipações a receber relativas a projectos co-financiados pelo 

QREN e que estão em processo de conclusão de dossier ou ainda em execução, 

nomeadamente quanto à Casa da Cultura, Alameda, Feira da Palhaça, requalificação das 

escolas EB 2,3, todos eles com comparticipações superiores a 80%. -----------------------------------  

 ----------- Com este orçamento e opções do plano inicia-se um novo mandato do executivo 

camarário, rumo ao desenvolvimento social e económico, apresentando um elevado sentido de 

responsabilidade para com os compromissos assumidos no manifesto eleitoral, bem como uma 

preocupação vincada na adequação dos recursos financeiros às necessidades correntes e de 

capital e o respeito pela equidade intergeracional quer quanto às despesas quer quanto aos 

benefícios que os investimentos irão proporcionar. ------------------------------------------------------------  

 ----------- Para finalizar e de um ponto de vista construtivo, no sentido da melhor 

compreensibilidade dos documentos que nos são facultados para apreciação e para além do 

que já referi durante esta minha apresentação, sugiro ao executivo que, caso seja possível, nos 

próximos documentos que nos faculte, tenha em conta os seguintes aspectos: ----------------------  

 ----------- - Legibilidade: por exemplo, o mapa de empréstimos é pouco legível, com letra muito 

miúda. É de todo desejável que a legibilidade dos documentos seja garantida. -----------------------  

 ----------- -Observações: sempre que seja importante para a compreensibilidade e a 

transparência colocar informação adicional, o que para nós, deputados, é sempre importante e 

de grande valor, sugiro que as notas a que é feita referência também sejam impressas e 

constem do documento que nos é entregue (ainda tomando como exemplo o quadro dos 

empréstimos, há referências a notas (1) e (2) que não constam descritas no documento); --------  

 -----------  Identificação dos projectos e acções: tomando como exemplo o caso da “Incubadora 

de Empresas”, não aparece no PPI em linha autónoma o que dificulta a sua identificação e 

acompanhamento. Assim, sugiro que as acções e projectos sejam identificados de forma 

autónoma.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

SANTOS – deu conhecimento que o Membro da Assembleia Luís Carvalho, estava presente na 

reunião desde o início da discussão do presente ponto da Ordem de Trabalhos. --------------------  

 ----------- Deu de seguida o uso da palavra ao Presidente da Câmara para que respondesse ás 

questões suscitadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

agradeceu todas as intervenções, destacando a última intervenção realizada pela secretária da 

Mesa Dina Lázaro, dando os parabéns pelo trabalho cuidado, pela análise do ponto de vista 

técnico mas também com um cunho pessoal.-------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que a intervenção da secretária da Mesa Dina Lázaro, quase que respondeu a 

todas as questões que foram suscitadas. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente ás recomendações que deixou, a questão que o Membro da 

Assembleia Armando Humberto levantou, sobre o formato digital, deixaria algumas das 

recomendações ultrapassadas. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse concordar inteiramente, que a questão da equidade interageracional seja uma 

das grandes preocupações do Executivo que lidera, tanto mais que questões como a 

autonomia financeira, como a cativação dos fundos do QREN, não são divida, são meios que 

difícil é contratualiza-los, depois é uma gestão que não é fácil, mas cuidadosamente tratada é 

exequível e depende quase só do Executivo. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á intervenção do Membro da Assembleia Luís Tribuna, que foi o 

primeiro a referir a questão da redução do passivo bancário de médio e longo prazo, sendo 

uma evidência que não é previsível só para o próximo ano, estando a acontecer no presente 

ano, aconteceu no ano anterior, sendo para continuar a acontecer. --------------------------------------  

 ----------- A questão dos 350.000,00 € (trezentos e cinquenta mil euros), que aparecem para 

reabilitação de edifícios e logo no início do PPI, esclareceu que não é o Museu de Olaria e 
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Grés, mas seriam os antigos escritórios e a reabilitação dos mesmos para um Centro de 

Documentação, havendo duas componentes e como se trata de uma reparação do edifício está 

também incluída. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que era uma reabilitação de edifícios que já existiram, não sendo uma 

construção de raiz, e dai a não inclusão como tal. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que uma das razões para que o pavilhão de Oiã não tenha sido abrangido 

e considerado ilegível, foi porque não existia nenhum pavilhão, porque se existisse um pavilhão 

muito velho, ou muito pequeno, era elegível na sua totalidade. --------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á intervenção do Membro da Assembleia Fernando Henriques, disse 

que percebia as reclamações, e que de facto a zona envolvente ao futuro Museu de Olaria e 

Grés irá ser beneficiada com a sua construção, e quando se faz intervenções faz-se de forma 

integrada, o considerar o Museu de Olaria e Grés estratégico era muito discutível, no entanto é 

uma situação que tem que ser analisada face á oportunidade e depois de ter hierarquizado e 

analisado outro tipo de prioridades, como tem sido feito ao longo dos últimos oito anos, que se 

deu prioridade á educação, á cultura, sendo que agora havendo oportunidade e 

enquadramento, de forma a representar a história e mantê-la viva faz sentido a edificação do 

Museu de Olaria e Grés. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Respondendo ao Membro da Assembleia Armando Humberto, disse que tinha gostado 

de o ouvir dizer que daria prioridade à escola, e foi isso que foi feito durante os últimos anos, 

priorizar a educação nos seus investimentos, acrescentou que partindo do principio que as 

candidaturas beneficiaram de 85% a fundo perdido, com 150.000,00€ (cento e cinquenta mil 

euros) de capitais próprios meios libertos de auto financiamento, vai-se investir 1.000.000,00€ 

(um milhão de euros), ou seja com 750.000,00 € (setecentos e cinquenta mil euros) consegue-

se fazer face a um Museu de Olaria e Grés.---------------------------------------------------------------------      

 ----------- Relativamente aos valores que estavam referidos no orçamento para o ano de 2014, 
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da Alameda e da Casa da Cultura, o Membro da Assembleia já tinha dado a resposta, 

esclarecendo que há autos da Casa da Cultura, sendo que normalmente os maiores são no fim, 

que ainda não estão elaborados. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Respondendo a uma questão do Membro da Assembleia Fernando Henriques, disse 

que no PAM para a REFER, esclareceu que os 7.000,00 € (sete mil euros) eram para a renda 

da parte que o município tem contratualizado com a REFER, que tem sido cedido ás 

associações. Acrescentou que a REFER nunca autorizou que fossem incluídas as casas de 

banho públicas, concordando com o que foi dito, mas o que está contratualizado não inclui a 

utilização das ditas instalações. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á questão do Centro de Saúde novo e as instalações atuais, disse já 

existirem conversações entre a Câmara e a Santa Casa da Misericórdia, mas ainda era precoce 

dizer algo mais concreto relativamente ao assunto, reforçando que é uma preocupação 

conjunta das duas entidades dada a centralidade do edifício e da contiguidade que vai ficar face 

ao nova Centro de Saúde. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a questão da possível pista de atletismo, está definido para o local onde sempre 

esteve definido, não tendo havido alterações aos locais que estavam previstos inicialmente. ----  

 ----------- Afirmou que a Câmara apoia as associações, não se substitui ás mesmas, mas a 

Câmara não deixará de ter uma agenda própria, sendo uma opção assumida. -----------------------  

 ----------- Disse que enaltece o trabalho de todos os órgãos de direção das associações, pelo 

trabalho que fazem, mas dado o bom trabalho que é feito pela equipa da Câmara Municipal, 

nomeadamente pelos seus técnicos, também ao nível dos eventos, diz que não pode aceitar 

que um evento feito pela Câmara Municipal, seja menos rentabilizado do que um evento levado 

a efeito por uma associação. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á questão do orçamento participativo, referiu que o orçamento era um 

orçamento participativo porque todos participam, sendo ouvida a oposição. ---------------------------  
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 ----------- Acrescentou que decorre, para a aplicação de um documento para um ano, onde inclui 

também documentos para vários anos, o referido PPI, Plano Plurianual, que transpõe o que 

foram as opções levadas ás ultimas eleições e devidamente legitimadas. ------------------------------  

 ----------- Lembrou uma expressão que o Membro da Assembleia André Chambel, tinha usado 

há uns anos atrás que dizia “que bastava o programa eleitoral estar transporto, parcial ou 

totalmente no orçamento, que nem deveria ser necessário, o orçamento vir á Assembleia, 

porque estava a ser cumprido”. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que gostava de fazer uma referência á intervenção do membro da Assembleia, 

Acílio Vaz e Gala, que fez uma intervenção politica do documento, como referiu, e não 

quantitativa ou objetiva de análises e de rácios financeiros. ------------------------------------------------  

 ----------- Mas depois de ter referido que a bancada do CDS/PP, tudo ia fazer para apoiar a 

cativação dos fundos comunitários e uma vez que a Câmara que lidera em dois mandatos e 

agora no terceiro, tem sido exemplar, como também foi referido, na cativação das verbas, 

pareceu-lhe parco que a Bancada do CDS/PP, apenas se tenha ficado pela abstenção. ----------  

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

SANTOS – disse que gostaria de se referir ao reparo do incumprimento do Regimento, feito 

pelo Membro da Assembleia Armando Humberto, pelo facto de os documentos em formato 

digital, não terem acompanhado a restante documentação, deixando claro que a Mesa não 

tinha dado nenhuma indicação para a alteração do que está estatuído. ---------------------------------  

 ----------- Informou também que a seu devido tempo se iria perceber o que aconteceu para que 

de futuro, este tipo de incumprimentos não se verifique. -----------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente, foi dado novamente o uso da palavra aos Membros da Assembleia 

Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- VITOR OLIVEIRA – disse que a sua primeira questão se prendia com a segurança no 

concelho, mas mais concretamente na freguesia de Oiã. ----------------------------------------------------  
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 ----------- Disse ter conhecimento do trabalho que estava a ser feito, mas continua cada vez 

mais preocupado, dando exemplo da corrente semana, que tinha sido uma semana cheia de 

preocupações na freguesia de Oiã. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que no dia anterior, se apercebeu que se estão a organizar movimentos, já em 

determinada altura se tentou apaziguar esses movimentos, mas estão a voltar novamente, 

querendo deixar este repto, para que não se esqueça a questão da segurança. ---------------------  

 ----------- Disse ter visto no documento a questão do pavilhão para a freguesia de Oiã, sendo do 

conhecimento geral que é uma questão que se vem arrastando há anos, dirigindo-se ao 

Presidente da Câmara disse esperar que no final do Quadro Comunitário que ainda decorre, 

que a Câmara Municipal, possa usufruir da verba suplementar, que as outras Câmaras não 

beneficiaram, esperando que esse beneficio venha para Oliveira do Bairro, podendo vir a ser 

aprovada a candidatura para a edificação do Pavilhão em Oiã. --------------------------------------------  

 ----------- Disse haver algo que por vezes era dito, mas que não gostava de ouvir, que é dizer-se 

“pensou-se, promove-se projetos”, em sua opinião não se deveria dizer promove-se mas sim 

propõe-se, porque este é um plano de ação não de promoção, sendo uma proposta, uma 

intenção do Executivo para fazer. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que o Presidente da Câmara também diz muitas vezes, “se eu não tiver 

dinheiro para o fazer, não faço”, para si é uma proposta e todos sabem que ao elaborar-se 

planos de atividade se promovem muitas ações, propõe-se fazer. ----------------------------------------  

 ----------- Referiu que ficava mais satisfeito se tivesse visto no Plano Plurianual de investimento 

a edificação da piscina para a freguesia de Oiã, disse acreditar que não há dinheiro para tudo, 

disse aceitar as justificações e as razões do Presidente da Câmara, mas também acredita que 

o Presidente da Câmara no ano de 2016, irá incluir no Plano Plurianual de Investimento a 

piscina para a freguesia de Oiã. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que o Presidente da Câmara, tinha dito que os custos de uma piscina eram 
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elevados, mas entre o custo elevado e a necessidade, a prioridade é a necessidade e o custo 

cá se estará para o suportar. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Presidente da Câmara solicitou que o mesmo tenha o cuidado de 

projetar e planear para o ano de 2016, no seu Plano Plurianual a piscina para a freguesia de 

Oiã. ------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se a todos, assumiu que tinha sido o primeiro a pecar, por ter pedido obra ao 

Presidente da Câmara que é sempre “metralhado” com pedidos de obra, mas era importante 

que todos pensassem no futuro, o que queriam para o concelho de Oliveira do Bairro, que 

todos apresentassem ideias para o futuro e não para o dia de amanhã, que se pensasse em 

obras que não criem despesa, mas que tragam receita para Oliveira do Bairro. ----------------------  

 ----------- Acrescentou que foram feitas obras pela Câmara Municipal, que deram muita 

despesa, mas vão dar frutos, dar receita, a educação e a cultura. ----------------------------------------  

 ----------- Apelou aos Membros da Assembleia que pensassem seriamente no futuro para o 

Concelho de Oliveira do Bairro, que sendo uma Assembleia jovem, tinham mesmo que se 

preocupar com o futuro, com a forma de angariarem receita daqui a uns anos, porque os 

Quadros Comunitários, iam terminar. ------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – pediu um esclarecimento ao Presidente da Junta de Freguesia de Oiã, 

relativamente á primeira parte da sua intervenção, se quis referir que no seu entendimento não 

era contemplado, ou não era contemplado suficientemente verba para a segurança. ---------------  

 ----------- De seguida foi dado novamente o uso da palavra aos Membros da Assembleia 

Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ CHAMBEL – dirigindo-se ao Presidente da Junta de Freguesia de Oiã, disse 

que relevava o que foi dito relativamente á piscina, esperando que oportunidades venham para 

que o Presidente da Câmara no ano de 2016, possa permitir que a piscina seja uma realidade 
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que tantos anseiam já há vários anos. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que gostaria de salientar as várias intervenções que foram feitas sobre o 

documento nas várias vertentes, agradecendo á Secretaria da Mesa Dina Lázaro que pela 

intervenção que fez, respondeu a algumas questões que tinha para colocar. -------------------------  

 ----------- Relativamente ao que foi referido pela Membro da Assembleia Armando Humberto, 

quanto á questão do suporte digital do documento, disse que efetivamente consta no 

Regimento, mas o presente documento não tem a dimensão que tinham outros nos anos 

anteriores, que vinha mais pormenorizado, vendo então a necessidade que acompanhamento 

do suporte digital, mas o presente documento tem apenas 42 páginas, não vendo por isso a 

necessidade do acompanhamento do suporte digital. --------------------------------------------------------  

 ----------- Na página 3 – Incubadora de Empresas e do Empreendedorismo, algo que estava á 

espera que o Líder da JSD, tivesse vindo intervir, sendo que a Incubadora de Empresas tenha 

nascido de um projeto, de uma parceira entre a Incubadora da Universidade de Aveiro e a 

CIRA, no entanto e dirigindo-se ao Presidente da Câmara, disse entender que no caso da 

Incubadora de Empresas, a Câmara pudesse ter recursos humanos, não dedicados 

exclusivamente, mas que houvesse um acompanhamento mais próximo, para que não seja 

apenas um local onde as empresas estão sediadas e que trabalham todos os dias, mas que 

possam ser estimuladas e acompanhadas na sua atividade durante o ano todo. ---------------------  

 ----------- Acrescentou que os Empreendedores precisam de apoio nos seis primeiros meses da 

sua atividade e a Universidade de Aveiro, encontra-se a 20 Km, distância que possivelmente 

não iria permitir um acompanhamento pormenorizado que vão precisar os novos 

Empreendedores. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Lançou um desafio, que quando é falado no Quadro Comunitário de Apoio para 2014 / 

2020, que é dirigido essencialmente á empresas, em colaboração com a ACIB fosse criado um 

grupo de trabalho que pudesse dar apoio ás empresas do concelho de Oliveira do Bairro, na 
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preparação do vários programas operacionais, as medidas de apoio e outras candidaturas que 

possam abrir, para que as empresas possam estar mais elucidadas possível das oportunidades 

que possam ter no próximo Quadro Comunitário de Apoio. -------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que muitas vezes acontece, que quando os avisos para candidaturas 

saem, as empresas muitas vezes não estão preparadas para responder do ponto de vista de 

projetos, de planos de negócios. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse concordar plenamente com o que o Presidente da Câmara inseriu no texto, uma 

citação de Whitney Young Jr., relativamente ás oportunidades e á preparação para as 

oportunidades, sendo a citação mais uma marca que o Presidente da Câmara continua a estar 

atento, como sempre habituou. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na página 5, relativamente aos TOB, alertou para o facto de muitas paragens do TOB 

que não são abrigadas, como é do conhecimento do Presidente da Câmara, solicitando que 

fosse providenciado um abrigo devido para as paragens, seria certo que os utilizadores 

agradeceriam. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a questão dos empréstimos, a redução do endividamento bancário, rondando 

sempre 1 milhão de euros por ano, havendo também os compromissos contratuais, sendo certo 

que o Presidente da Câmara, se pode vangloriar que tem disponibilidade financeira para 

cumprir o que está contratualmente vinculado, sabendo que há contratos que o Presidente da 

Câmara gosta de os cumprir e ainda bem. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Uma referência ao ultimo parágrafo da informação que diz “Contamos, neste novo 

ciclo, com a capacidade e envolvimento de todos os trabalhadores,…”, disse que decerto o 

Presidente da Câmara pode contar com todos os trabalhadores, acrescentando que gostava 

que no ano de 2014, quando fosse preparado as Grandes Opções do Plano e Orçamento para 

2015, fosse também incluído os autarcas, porque também fazem muitos esforços para que se 

consiga que o futuro do concelho seja mais brilhante, mais radioso e com melhores perspetivas 
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de futuro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Presidente da Mesa e ao Presidente da Câmara, disse que o 

Presidente da Câmara tinha utilizado pela terceira vez uma citação de uma citação sua feita há 

uns anos, relativamente aquilo que tinha sido o resultados das eleições e o programa eleitoral 

vencedor, não negando o que disse mas fazendo um reparo, que se o Presidente da Câmara 

olhar para o número de votos pode verificar que o projeto do Presidente da Câmara, não foi o 

mais votado, assim sendo a citação que fez não é aplicável. -----------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO PINTO – disse que gostaria de voltar a fazer uma pergunta 

que não foi respondida pelo Presidente da Câmara na sua intervenção, que tem a ver com os 

custos de funcionamento do Museu de Etnomúsica do Troviscal, sendo verificado no orçamento 

uma despesa de 17.500,00 € (dezassete mil e quinhentos euros), para a divulgação e 

promoção, mas julga que a referida verba não tem em conta o salário dos funcionários do 

referido Museu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que gostaria de saber qual o numero de funcionários afetos ao Museu de 

Etnomúsica do Troviscal, e uma estimativa do custo que esses funcionários têm por ano. --------  

 ----------- Relativamente ao Orçamento participativo, disse que o Presidente da Câmara, ou por 

desconhecimento ou porque assim quis parecer. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que o Orçamento participativo era uma iniciativa da sociedade civil, com 25 

anos á escala mundial, sendo que vários municípios em Portugal já aderiram ao Orçamento 

participativo, dizendo que tem consigo uma lista do ano de 2008 que elenca vários municípios, 

passando a citá-los. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que o Orçamento participativo, não é mais do que tentar aproximar os 

cidadãos dos centros de decisão, enquanto Membros de uma democracia representativa, deve-

se fazer um grande esforço para aproximar os cidadãos da democracia que eles possam 

perceber, e criar formas para que os mesmos possam participar, para se sentiram participantes 
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no projeto e não ser só de quatro em quatro anos. ------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que não gostou da desvalorização do orçamento participativo, feita pelo 

Presidente da Câmara, embora reconheça legitimidade para que as pessoas assumam a opção 

que entenderem. --------------------------------------------------------------------------------------------------------     

 ----------- JOÃO PAULO SOL – disse que gostaria de reforçar uma ideia que foi apresentada 

pelo Membro da Assembleia Acílio Vaz e Gala e que também já tinha sido referida pelo 

Presidente da Câmara, que de facto era um trabalho meritório e louvável aquele que foi feito 

pelo anterior Presidente da Câmara Acílio Gala, quer pelo atual Presidente da Câmara, na 

captação de tudo o que é fundos comunitários. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que os números dizem que o concelho de Oliveira do Bairro é dos 

municípios a nível regional com uma maior captação per capita. ------------------------------------------  

 ----------- Disse que entende que se fez o principal investimento estruturante para o concelho, 

porque em sua opinião o investimento mais estruturante para qualquer concelho é a educação.  

 ----------- Disse ter ouvido com atenção a intervenção do Presidente da Junta de Freguesia de 

Oiã Vítor Oliveira, disse perceber a sua preocupação de qual o futuro do concelho e do pais, 

daqui para a frente, mas as incertezas são tantas a todos os níveis, que em sua opinião seria 

um exercício muito complexo fazer-se previsões para daqui a 10 anos ou mais. ---------------------  

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

SANTOS – pediu ao Presidente da Junta de Freguesia de Oiã, que prestasse o esclarecimento 

que tinha sido solicitado por si anteriormente. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- VITOR OLIVEIRA – começou por dizer que era do conhecimento de todos que há 

questões de insegurança, são muito grandes na freguesia de Oiã, sabendo que existe uma 

metodologia e uma estratégia que está acordada, mas em sua opinião essa estratégia poderá 

não estar a funcionar como os Oianenses gostariam que funcionasse e por isso se deveria 

meditar sobre o assunto. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Referiu que esta não era uma responsabilidade do Presidente da Câmara, mas que 

este tem uma quota parte da responsabilidade, assim como o Presidente da Junta de 

Freguesia, representado por si, que tem o dever de informar o Presidente da Câmara, das 

ocorrências e este tem que passar a informação ás forças de segurança que por sua vez o 

Ministério da Administração Interna, tem por obrigação e o dever de assegurar o património e 

bens. ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que não era preocupação sua, se existe verba ou não no orçamento para este 

assunto, o que o preocupa é que sabe que se estão a organizar forças populares em Oiã, para 

fazerem face ás ondas de insegurança sentidas na freguesia. ---------------------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Membro da Assembleia João Paulo Sol, disse que as incertezas eram 

grandes, mas tem que se acreditar em projetos com certezas ou incertezas. -------------------------  

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

SANTOS – disse que em parte tinha ficado esclarecido, mas que de momento era suficiente. ---  

 ----------- Referiu que da forma como foi apresentada a intervenção, tinha havido um pequeno 

desvio do assunto que se estava a tratar, que era o orçamento. ------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que do que acompanha e tem conhecimento, que por obrigatoriedade o 

Presidente da Assembleia Municipal, faz parte do Concelho Municipal de Segurança e como 

Membro desse concelho, está obrigado a conhecer todos os dossiers, podendo não conhecer 

em pormenor como o Presidente da Junta de freguesia de Oiã conhece o problema. --------------  

 ----------- Disse que por se tratar de um assunto que considera essencial para a vida dos 

cidadãos. que é o direito á segurança própria e dos seus bens, entendeu com o pedido de 

esclarecimento reforçar a importância dessa área. ------------------------------------------------------------  

 ----------- De seguida deu a palavra ao Presidente da Câmara para que respondesse às 

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

sobre a questão se estão cumpridas as regras de estabilidade orçamental, obviamente que sim, 

ao longo de todos os anos. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que não respondeu a uma questão na sua anterior intervenção, que tinha sido 

formulada pelo Membro da Assembleia Dina Lázaro, sobre a divisão dos empréstimos a médio 

prazo, pelo número de anos que falta para apurar os valores. ---------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que não tinha consigo esses dados mas como trabalha com eles, 

acrescentou que os últimos empréstimos que vieram á Assembleia, todos eles eram a vinte 

anos e se o ultimo que veio á Assembleia foi no inicio do mandato anterior, há quatro anos, e 

teve a sua utilização nos anos de 2010 e 2011, estando atualmente no ano de 2013, estando a 

dezoito anos do prazo final de amortização, se o município deve cerca de 10.000.000,00 € (dez 

milhões de euros) é só fazer as contas. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Respondendo á questão do Membro da Assembleia Armando Humberto, a questão do 

orçamento participativo é uma opção, não havendo nenhum desconhecimento, sendo um 

assunto que todos os anos é abordado ou em reunião de Câmara ou mesmo na Assembleia 

Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a intervenção do Presidente da Junta de Freguesia de Oiã, disse que na 

presente sessão, o assunto em discussão é o orçamento e não discutir a médio e a longo prazo 

que quem sabe seja um assunto de uma qualquer próxima Assembleia. -------------------------------  

 ----------- Esclareceu que é sempre aproveitado ao máximo aquilo que são as sobras que os 

Quadros dispõem na fase final, só que há questões que não basta querer aproveitar, é que o 

pavilhão de Oiã, enquanto tal não é ilegível. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tomou nota e esclareceu que está em plano a questão dos abrigos para o TOB, onde 

os utilizadores se possam abrigar e se possível uniformizar os locais. ----------------------------------  

 ----------- Sobre a questão dos recursos humanos para dar apoio á Incubadora de Empresas, 
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disse que naturalmente irão estar atentos em parceria com a Universidade de Aveiro, 

obviamente com as limitações a que estão sujeitos, mas terão esse cuidado em permanência. -  

 ----------- Disse que havia uma questão relativamente á primeira intervenção do Membro da 

Assembleia Acílio Vaz e Gala, que tentou desvalorizar a cativação de verbas para este Quadro, 

porque os outros eram muito inferiores. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que o valor global para o Pais, deste Quadro que está a terminar, é 

sensivelmente igual ao anterior e é sensivelmente igual ao futuro, sendo verdade que para o 

futuro, e era uma vantagem que se poderá ter, o PO Regional do Centro, vai ter mais 25% de 

fundos, também há um incremento maior para as empresas, mas com esses mais 25% no todo, 

a parte que sobra para os projetos, não ficará muito diferente daquele que foi o anterior, sendo 

essa a leitura que faz do acompanhamento que faz destas matérias. -----------------------------------  

 ----------- Disse que a Câmara está em parceria permanente com a ACIB e atentos, mas hoje 

em dia esse não é o problema, o problema é a falta de capacidade de execução dos 

investimentos e não a falta de preencher uns formulários. --------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a estratégia sobre a segurança, não é explicada muito menos quando é 

transmitida pelos agentes de segurança e pelas forças da Administração Interna, sabe-se que 

estão no terreno, que estão a implementar fortemente essa estratégia, mas apesar disso pode 

não ser suficiente, mas está-se a trabalhar de forma permanente e cuidada sobre a situação. ---  

 ----------- Acrescentou que meios do destacamento de Anadia e da região de Aveiro, mostraram 

a sua total disponibilidade, conhecendo bem a realidade e estão no terreno com os meios que 

melhor entendem e a seguir a estratégia que estudaram para tal. ----------------------------------------  

 ----------- Agradeceu os termos que foram deixados pelo Membro da Assembleia Acílio Vaz e 

Gala, considerando de excecional o desempenho do Executivo liderado por si, e o bom 

exemplo que esta autarquia tem sido. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente á questão do Membro da Assembleia Armando Humberto Pinto sobre o 
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Museu de Etnomusica do Troviscal, disse que de momento não tinha os elementos necessários 

para responder á questão de quanto custa o Museu, mas pelo acompanhamento que faz e 

pelos quadros que estão afetos, acima do valor que está contemplado para divulgação e 

iniciativas, concorda que o numero global que foi apontado, não estará muito longe do custo 

anual do Museu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que a rentabilidade de algo depende do ponto de vista e daquilo que é 

considerado o essencial, sendo que a Biblioteca, o Museu, o Quartel das Artes não dão lucro, 

mas também não são esses os objetivos, no limite se tenderem ao equilíbrio ótimo. ----------------      

 ----------- Não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi o presente assunto 

colocado à votação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Efectuada que foi a votação, verificou-se que o assunto: 5.15- Análise e votação para 

efeitos de aprovação das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2014 e Mapa de 

Pessoal, foi Aprovado com 14 Votos a Favor, 11 Abstenções, pelos Membros da 

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

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

SANTOS – questionou todos os Membros da Assembleia se se opunham á aprovação dos 

documentos sujeitos a deliberação na presente sessão em minuta, não havendo nenhum 

Membro da Assembleia que se opusesse. -----------------------------------------------------------------------   

 ----------- Agradeceu a presença e a colaboração de todos para o bom funcionamento dos 

trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Posto isto, o senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, deu por encerrada 

a presente Sessão da Assembleia Municipal, sendo lavrada a presente Acta, que vai ser 

assinada pelo Presidente, respectivos Secretários e outros Membros da Assembleia que o 

desejem fazer. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 


