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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA EM 

VINTE E SETE DE NOVEMBRO DO ANO DE 

DOIS MIL E QUINZE. -----------------------------------  

 

 ----------- Aos vinte e sete dias do mês de novembro, do ano de dois mil e quinze, 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 Atividade 

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

 ----------- 5.2- Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2016 e Mapa de Pessoal; --------  

 ----------- 5.3- Autorização Prévia da Assembleia Municipal nos termos da alínea c) do nº 1 

do artigo 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro; -----------------------------------------------------------  

 ----------- 5.4- Informação/Proposta nº 80-Mandato 2013/2017 – Recrutamento de 

Trabalhadores; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- 5.5- Apreciação e discussão sobre a instalação e funcionamento do Pólo de 

Leitura de Bustos; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 5.6- Proposta de criação da Comissão de Acompanhamento da Educação no 

Município; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- 5.7- Análise do relatório da Comissão de Acompanhamento Orçamental. -----------  

  ---------- 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, e Jorge 

Ferreira Pato. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Eram dezanove horas e quarenta e cinco 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, nomeadamente o 

senhor presidente e demais elementos dos órgãos sociais da Escola de Artes da Bairrada, 

associação que faria a sua apresentação na presente reunião da Assembleia Municipal. ---------  

 ----------- Informou os presentes que o Sr. Vereador Jorge Pato e a Sr.ª Vereadora Lilia Ana 

Águas, por motivos profissionais, não iriam estar presentes, tendo os mesmos, dado nota à 

Mesa da Assembleia. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que se iria dar início aos Trabalhos da presente Sessão Ordinária da 

Assembleia Municipal, por si convocada, nos termos do número do artigo vigésimo sétimo do 

anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro e numero dois do artigo vigésimo segundo do 

Regimento da Assembleia Municipal, a ser realizada no salão nobre dos Paços do Concelho de 

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

 ----------- Deu em seguida o uso da palavra ao 1.º Secretário da Mesa da Assembleia Municipal 

Arsélio Canas, a fim de verificar as presenças dos Membros da Assembleia Municipal. ------------  
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 ----------- Efetuada a chamada verificou-se as ausências dos Membros da Assembleia abaixo 

indicados tendo feito chegar à Mesa os respetivos pedidos de justificação e subsequente 

substituição; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Membro da Assembleia Susana Marisa Martins Nunes, tendo sido substituído pelo 

Membro da Assembleia Luís Tribuna, que ainda não estava presente. ----------------------------------  

 ----------- Presidente da Junta de Freguesia de Oiã Vitor Oliveira, tendo sido substituído pelo seu 

secretário Armindo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que o Membro da Assembleia Cláudia Filipa Ferreira das Neves, não estava 

presente nem tinha feito chegar o seu pedido de substituição à Mesa da Assembleia, no 

entanto seria substituída pelo Membro da Assembleia João Bastos. -------------------------------------  

 ----------- Informou no momento da chamada que ainda não estavam presentes os Membros da 

Assembleia Manuel da Conceição Pereira, Luís Ruivo, Armando Humberto Pinto, Carlos 

Manuel Cura dos Santos, o Presidente da Junta da União de Freguesias de Bustos, Troviscal e 

Mamarrosa Duarte dos Santos de Oliveira Novo assim como os Presidentes da Junta de 

Freguesia de Oliveira do Bairro e da Palhaça que tinham informado que chegariam um pouco 

mais tarde. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – de seguida deu início ponto seguinte da Ordem de Trabalhos; ----------------------------  

 ----------- Ponto 2 – EXPEDIENTE, dando conhecimento a todos os presentes foram recebidos 

vários convites das mais variadas origens nomeadamente das associações do concelho para 

estar presente nas festividades da época do ano que se aproxima, assim como também para 

comemorações de aniversário e outros motivos. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Deu conhecimento da receção de um mail de uma munícipe que habita na Rua 

Professor Martins em Perrães a dar conhecimento de um oficio que tinha endossado e dirigido 

ao Senhor Presidente da Câmara a manifestar o seu descontentamento a propósito da 
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alteração de trânsito na referido rua. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De seguida informou que se iria proceder á apreciação da redação e respetiva 

aprovação da Ata da Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de 18 de agosto de 2015, 

tendo questionado os Membros da Assembleia se tinham algum reparo ou correção em relação 

à Ata em questão, o que não veio a suceder. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Solicitou ao Secretário da Mesa que conferisse novamente as presenças, pelo facto 

de já estarem presentes alguns dos Membros da Assembleia que estavam ausentes no 

momento da chamada. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1.º Secretário da Mesa da Assembleia Municipal Arsélio Canas – deu conhecimento 

que tinha sido registada a presença dos Membros da Assembleia Armando Humberto Nolasco 

Pinto, Carlos Cura dos Santos, Luis Miguel Barros Ruivo, Luis Tribuna e Presidente da Junta da 

Palhaça Manuel Augusto dos Santos Martins. ------------------------------------------------------------------   

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

SANTOS – colocou assim à votação, a aprovação da Ata da Sessão Extraordinária de 18 de 

agosto de 2015. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Efetuada que foi a Votação, a Ata, datada de 18 de agosto de 2015, foi Aprovada, 

por maioria com 5 Abstenções e 17 votos a Favor. -------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que entretanto e já depois da votação tinha chegado o Presidente da Junta 

da freguesia de Oliveira do Bairro Márcio Sol. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- De seguida informou que se iria proceder á apreciação da redação e respetiva 

aprovação da Ata da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de 18 de setembro de 2015, 

tendo de igual modo, questionado os Membros da Assembleia se tinham algum reparo ou 

correção em relação à Ata em questão, o que não veio a suceder. ---------------------------------------  

 ----------- Foi colocada à votação, a aprovação da Ata da Sessão Ordinária de 18 de setembro 
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de 2015.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Efetuada que foi a Votação, a Ata, datada de 18 de setembro de 2015, foi 

Aprovada, por maioria com 2 Abstenções e 21 votos a Favor.----------------------------------------  

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

SANTOS – informou que de seguida iria dar o uso da palavra ao Presidente da Escola de Artes 

da Bairrada, para que pudesse fazer a apresentação da mesma aos Membros da Assembleia e 

a todos os presentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Direção da Escola de Artes da Bairrada Eleutério Machado, começou 

por se apresentar informando que estava em representação da Escola de Artes da Bairrada da 

qual era Presidente sendo sua intenção apresentar sumariamente o que tem sido, o que é e o 

que se espera vir a ser a Escola de Artes da Bairrada. -------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que seria uma apresentação sintética mas no final da sua apresentação iriam 

ser distribuídos por todos os presentes, uma publicação com uma informação mais detalhada, 

sintetizando os primeiros dez anos de atividade, que foi editado pela Câmara Municipal e ainda 

um DVD, com algumas amostras do que tem sido as atividades da associação. ---------------------  

 ----------- Foi feita em simultâneo uma apresentação em powerpoint, passando a transcrever o 

que foi dito; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “I – Origens ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2003 – Criada e instalada no Troviscal, na “casa oitocentista” recuperada e ampliada; 

integrada na UFT- União Filarmónica do Troviscal, sob  tutela pedagógica do Conservatório de 

Música de Aveiro,  por acordo entre:  ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ministério da Educação / DREC ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Câmara Municipal de Oliveira do Bairro --------------------------------------------------------------  

 ----------- UFT - União Filarmónica do Troviscal -----------------------------------------------------------------  
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 ----------- 11 de Novembro de 2003: - 1ª aula ministrada no ano letivo 2003/2004 --------------------  

 ----------- 15 de Maio de 2004: - Inauguração formal -----------------------------------------------------------  

 ----------- Comissão instaladora --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Eng.º António Manuel Dias Cardoso, presidente ---------------------------------------------------  

 ----------- Prof. Vitor Oliveira, Vereador da Cultura da Câmara Municipal --------------------------------  

 ----------- Eng.º Manuel dos Santos, em representação da UFT --------------------------------------------  

 ----------- Direção Executiva (a partir de 2005)-------------------------------------------------------------------  

 ----------- Eng.º António Manuel Dias Cardoso, presidente ---------------------------------------------------  

 ----------- Dr.ª Laura Pires, Vereadora da Cultura da Câmara Municipal ----------------------------------  

 ----------- Jorge Humberto Carvalho, em representação da UFT -------------------------------------------   

 ----------- Direção pedagógica ----------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Prof. Carlos Pires Marques, até final de 2008/2009 -----------------------------------------------  

 ----------- Prof. Luís dos Santos Cardoso, desde 2009/2010 -------------------------------------------------  

 ----------- II – Evolução institucional ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 19 de Julho de 2007 – Constituída a associação “EAB – Escola de Artes da Bairrada – 

Associação de Ensino Artístico” -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 28 de Novembro de 2009 – 1ª Assembleia Geral da nova associação para eleição dos 

primeiros órgãos sociais -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Março de 2010 – a EAB assume a titularidade plena da Escola, autonomizando-se da 

UFT, em termos administrativos e financeiros; ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais tarde viria também a ganhar autonomia pedagógica em relação ao Conservatório 

de Música de Aveiro ----------------------------------------------------------------------------------------------------   
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 ----------- III – Atividades -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ensino Artístico Especializado de Música ------------------------------------------------------------   

 ----------- Oferta formativa: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Ensino Oficial: (Cursos Certificados pelo Ministério da Educação) --------------------------  

 ----------- Curso de Iniciação Musical (1º ao 4º grau), 6 a 9 anos -------------------------------------------  

 ----------- Curso Básico de Música (5º ao 9º grau), 10 aos 14 anos ----------------------------------------  

 ----------- Curso Secundário de Instrumento (10º ao 12º grau), 15 aos 17 anos ------------------------  

 ----------- Ensino livre: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Infantário, protocolos com IPSS’s, 1 a 3 anos ------------------------------------------------------  

 ----------- Escalão infantil, nas creches, 3 a 5 anos -------------------------------------------------------------  

 ----------- Cursos livres -------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Regimes de frequência: -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Regime Articulado, integrado no ensino oficial regular -------------------------------------------  

 ----------- Regime Supletivo, sem articulação com o ensino regular ---------------------------------------  

 ----------- Regime livre --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Classes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Canto -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Instrumentos: - clarinete, flauta transversal, guitarra, órgão, piano, saxofone, trompa, 

trompete, violino, acordeão, oboé, percussão, trombone, tuba, viola-d’arco, fagote, contrabaixo;  

 ----------- Ensino de dança clássica (em vias de oficialização)  ---------------------------------------------  

 ----------- Escalões: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Escalão infantil, 3 a 5 anos -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Iniciação, 6 a 9 anos ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Curso básico, dos 10 anos em diante -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Disciplinas: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dança Criativa, no escalão infantil ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Técnicas de Dança Clássica -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Técnicas de Dança Contemporânea-------------------------------------------------------------------  

 ----------- Outras atividades -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Agrupamentos -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Coro de Câmara da Bairrada ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Orquestra de Câmara da EAB ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Projeto CRASSH (agora autonomizado)--------------------------------------------------------------  

 ----------- Agrupamentos diversos (G’Arts, Ensemble de Clarinetes, Quarteto de Cordas, 

Ensemble de Saxofones, Orquestra de Flautas, Crassh Green Level, coros diversos) --------------  

 ----------- REALIZAÇÕES RELEVANTES  ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Concertos “Professores ao Palco” (anuais) ----------------------------------------------------------  

 ----------- Concurso Interno Prof. José Oliveira (anual) --------------------------------------------------------  

 ----------- Concertos na FIACOBA /EXPOBAIRRADA ( “Canta-me como foi”, em 4 edições ) ------  

 ----------- Concertos de Natal e de Páscoa (anuais) ------------------------------------------------------------  

 ----------- Audições de final de período (de solistas e de classes, três vezes por ano) ---------------  

 ----------- Musicais e Residências Artísticas (“Tocar por Miúdos”, “Espelho meu”, “Alice”, “Afinal 

aflauta é mágica”)  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Em preparação e/ou lançamento -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Curso Livre de Teatro, Curso de Jazz/Rock, Música para Si Maior, Cursos de 

Educação Especial, Cursos Livres de Dança (Dança Fusion, Dança Criativa, Dança p/ Adultos).   

 ----------- Evolução dos últimos 5 anos letivos -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Alunos de Música; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Anos 2011/2012 - 253 alunos, 2012/2013 -  245 alunos, 2013/2014 – 244 alunos, 

2014/2015 – 241 alunos e 2015/2016 – 262 alunos. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Alunos de Dança; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Anos 2011/2012 - 21 alunos, 2012/2013 -  17 alunos, 2013/2014 – 28 alunos, 

2014/2015 – 31 alunos e 2015/2016 – 17 alunos. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Alunos em Creches; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Anos 2012/2013 -  119 alunos, 2013/2014 – 311 alunos, 2014/2015 – 308 alunos e 

2015/2016 – 306 alunos. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Pessoal Docente; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Anos 2011/2012 - 31 colaboradores, 2012/2013 -  31 colaboradores, 2013/2014 – 32 

colaboradores, 2014/2015 – 29 colaboradores e 2015/2016 – 29 colaboradores. --------------------  

 ----------- Pessoal não docente; --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Anos 2011/2012 - 3 colaboradores, 2012/2013 -  4 colaboradores, 2013/2014 – 4 

colaboradores, 2014/2015 – 5 colaboradores e 2015/2016 – 4 colaboradores. ------------------------  

 ----------- V – FINANÇAS ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O ensino artístico especializado tem custos muito elevados, dificilmente suportáveis 

pelos interessados; para garantir igualdade de oportunidades, terá que ser sempre subsidiado.  

 ----------- Regimes de subsidiação: ---------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- 2003/2004 a 2010/2011 (parte): - financiamento do MEC/DGEstE e CMOB em partes 

iguais; --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2010/2011(parte) a 2014/2015: - Financiamento do QREN/POPH, do MEC e da CMOB 

(complementar protocolado); ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2015/2016 e próximos 2 anos letivos: - financiamento do MEC (contrato de patrocínio 

trienal) e da CMOB (complementar protocolado). --------------------------------------------------------------  

 ----------- VI – OS GRANDES DESAFIOS ATUAIS -------------------------------------------------------------  

 ----------- Sem degradar o nível de qualidade de ensino já atingido ---------------------------------------  

 ----------- Sem prejudicar a imagem de “Escola de Referência” ---------------------------------------------  

 ----------- Reequilíbrio económico e financeiro (muito degradado a partir de 2011)  -------------------  

 ----------- Requalificação do património administrativo e instrumental -------------------------------------  

 ----------- Expansão operacional para novas valências e novos cursos -----------------------------------   

 ----------- Expansão geográfica na região da Bairrada ---------------------------------------------------------  

 ----------- Em nome da Direção da EAB ---------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Muito obrigado pela vossa atenção! -------------------------------------------------------------------  

 ----------- E em jeito de apelo final… --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acarinhem a EAB, que já demonstrou ser uma mais-valia cultural para Oliveira do 

Bairro e para a Bairrada: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Apoiando e participando nas nossas atividades e espetáculos públicos Inscrevendo-se 

como associados (a quota anual é quase simbólica)” ---------------------------------------------------------  

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

SANTOS – dirigindo-se ao presidente da direção da Escola de Artes da Bairrada, agradeceu a 

presença e a sua intervenção e a todos aqueles que trabalham diariamente para o sucesso e a 
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atividade da Escola de Artes da Bairrada, a quem deixa publicamente o reconhecimento por 

todo o trabalho realizado e pelo seu mérito. ---------------------------------------------------------------------  

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

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

solicitado à 2.ª Secretária que procedesse à introdução do referido ponto da Ordem de 

Trabalhos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

----------- 2.ª Secretária DINA MARIA MICAELO DE ALMEIDA LÁZARO – teceu a seguinte 

intervenção: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

----------- Nos termos regimentais (art.º 34º e 41º do Regimento em vigor), o período de 

intervenção aberto ao público, será antecedido de prévia inscrição dos interessados, nele 

podendo intervir qualquer cidadão residente, natural ou com interesses na área geográfica do 

Município e com idade superior a 18 anos, podendo fazê-lo quer a título individual, quer em 

representação de organizações coletivas com sede na referida área geográfica, quando 

credenciado para o efeito. Cada interveniente não poderá exceder o tempo de 5 minutos no uso 

da palavra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Ainda nos termos regimentais (art.º 41º), os esclarecimentos a solicitar pelo público 

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

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

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

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

----------- A nenhum cidadão é permitido, sob qualquer pretexto, intrometer-se nas discussões e 

aplaudir ou reprovar as opiniões emitidas”. ----------------------------------------------------------------------  
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----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

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

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

 ----------- João Sousa, União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa – começou 

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

 ----------- Dirigindo-se ao Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, disse que uma das 

questões que trazia, já era uma questão antiga e que tinha a ver com a curva sita no Vale do 

Mouro, mais propriamente entre o Passadouro e Póvoa do Forno. Acrescentou que se estava à 

espera há algum tempo de uma resolução, porque muitos dos veículos que podiam por lá 

passar, estão a fazer um trajeto mais longo, questionando o Presidente da Câmara para 

quando o início dessas obras. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Alertou o Executivo, para a questão da passadeira em frente à Escola de Música, que 

a seu pedido, o presente Executivo lá instalou. Disse que os sinais intermitentes estão 

avariados e de noite, para quem não conhece, é mais difícil de passar nessa passadeira. --------  

 ----------- Questionou se seria possível alcatroar o piso que fica entre o ciclo do Troviscal e a 

Escola de Música, porque de inverno com as chuvas intensas, fica um lamaçal que condiciona 

a passagem dos alunos oriundos da Escola para a Escola de Musica. Pediu que o Executivo 

fosse pensando no arranjo do referido piso. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ana Barreto, representante dos serviços públicos de Oliveira do Bairro – 

cumprimentou todos os presentes, passando a ler a sua intervenção que fez chegar à Mesa e 

que aqui se transcreve na sua íntegra; ---------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- “Exmo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro; -----------------------   

 ----------- Como representante da Comissão de Utentes dos Serviços Públicos de Oliveira do 

Bairro, venho apresentar aqui, mais uma vez, as inquietações das populações deste concelho 

no que respeita as deficiências dos cuidados de saúde primários, mais concretamente nas 
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localidades que vou referir. -------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Nos serviços públicos de saúde da nova União de Freguesias, mais concretamente no 

Troviscal confirmaram-se infelizmente os piores receios de que há muito tempo temíamos. ------   

 ----------- Após a aposentação da Dr.ª. Regina, era suposto que a Dr.ª Alice a fosse substituir de 

forma plena e por longo tempo. Porém, constatamos agora que a Dr.ª Alice já não se encontra 

na extensão de saúde do Troviscal, tendo ido para a unidade da Mamarrosa e sendo os seus 

doentes desta localidade encaminhados para essa extensão de saúde, o que é penoso para 

muitos deles (idosos), pois não têm durante o dia familiares que os transportem, nem 

mobilidade para tal, ou transportes públicos que a facilitem. ------------------------------------------------   

 ----------- Piorando a situação, o Dr. Ferrando Vieira, que por vezes fazia algumas consultas 

públicas nesta vila do Troviscal, deixou também de o fazer por motivos de saúde, ficando a 

população do Troviscal apenas com um médico nesta unidade local de cuidados de saúde 

primários, o Dr. Manuel Nunes. -------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Acresce que na unidade se saúde de Oiã, o Dr. Sérgio veio recentemente preencher a 

vaga deixada na sequência da aposentação do Dr. José Rui. Mas o Dr. Pinhal saiu 

definitivamente no início deste Outono. Ora, tendo em consideração que alguém de bom senso 

disse há uns tempos atrás que quando este médico saísse seria o caos, famoso por despachar 

muitos utentes por hora, pois atendia-os em poucos minutos, pergunta-se como ira a 

Coordenação do Centro de Saúde de Oliveira do Bairro, o ACEs e a ARS Centro resolver esta 

situação caótica. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tanto em Oiã como no Troviscal, é muito difícil obter uma consulta previamente 

marcada, sendo que os utentes que ficam sem consulta nestas unidades são encaminhados 

para a consulta aberta noturna da unidade de saúde de Oliveira do Bairro, das 20 as 23 horas, 

que também não pode dar resposta a tantos doentes, ou então são encaminhados para os 

hospitais de Aveiro e Águeda, que também já estão entupidos, tratando-se assim os utentes 
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como bolas de ping-pong. --------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Esta comissão de utentes, que sempre valorizou o trabalho abnegado dos médicos 

deste concelho que não têm culpa deste mau funcionamento do SNS, tudo fará para defender 

os serviços públicos de saúde dos utentes e das populações que elegeram este Executivo 

Camarário e respetiva Assembleia Municipal, que são órgãos que sabemos estarem limitados 

na resolução destes problemas. Mas, na medida do possível, contamos com o Sr. Presidente 

desta Assembleia, respetivos eleitos e Executivo Municipal, para intercederem junto das 

instancias do Ministério da Saúde no sentido da resolução destes problemas, que tanto afetam 

os referidos utentes.”  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Carlos Ferreira, na qualidade de Presidente da Associação de Melhoramentos da 

Mamarrosa - cumprimentou todos os presentes, passando a ler a sua intervenção que aqui se 

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

 ----------- “Assumi a direção da Associação de Melhoramentos da Mamarrosa em fevereiro de 

2010, convidei para os órgãos sociais da associação pessoas trabalhadoras, desinteressadas e 

com espírito de associativismo, pessoas com vontade de trabalhar em prol de uma 

comunidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Nesse ano a associação não foi contemplada com o subsídio ordinário atribuído pela 

Câmara Municipal, pedi uma reunião com o Sr. Presidente da Câmara e nessa reunião o Sr. 

Presidente informou-me que não tinha sido atribuído tal subsídio, porque era uma nova direção 

e tinha de esperar para ver trabalho feito, para assim poder atribuir tal subsidio, o que veio a 

acontecer e ser atribuído subsidio ordinário em 2011, 2012 e 2013.  ------------------------------------  

 ----------- A associação participou sempre em eventos organizados pela Câmara Municipal 

quando esta o solicitava, como é o caso do Viva as Associações e a Feira Medieval e 

organizava o Chá Dançante na Mamarrosa, evento este para seniores e como estes gostavam 

de musica ao vivo a associação suportava os custos da musica ao vivo. -------------------------------  
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 ----------- A associação organizou sempre vários eventos, como: ------------------------------------------   

 ----------- A encenação dos Reis Magos;  -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Passeio Equestre da Mamarrosa, onde cerca de 80% dos participantes não são do 

nosso concelho;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Encontro de Gaiteiros da Mamarrosa, com grupos de várias regiões do nosso país;   

 ----------- A Caminhada pela Saúde; --------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Promoção de vários rastreios de saúde. -------------------------------------------------------------   

 ----------- O Salão Cultural da Mamarrosa, que é propriedade da associação esteve sempre 

disponível para as Festas de Natal e para as atividades extra curriculares dos alunos das 

escolas da Mamarrosa, pois nas antigas escolas não tinham condições para desenvolver 

algumas dessas atividades, as recolhas de sangue da Adasma na i Mamarrosa são realizadas 

no salão, o Encontro de Bandas da Mamarrosa organizado pela ABCR, bem como o seu 

Aniversario são lá realizados, os ensaios e as Festas do Rancho S. Simão por não terem sede 

são feitos também no salão, a Assembleia de Freguesia da União quando é realizada na 

Mamarrosa é feita no salão, o Concerto de Natal organizado pela Câmara Municipal quando era 

na Mamarrosa era feito no salão, o agrupamento de escuteiros do Troviscal quando precisa 

também utiliza, o Rancho As Vindimadeiras, o grupo de jovens da Mamarrosa, a Associação de 

Caçadores da Mamarrosa e a Comissão de Festas da Mamarrosa também utilizam o salão. ----   

 ----------- Nesse espaço também são organizadas mostras de artesanato e festas de angariação 

de fundos por entidades de cariz social. Tudo sem custos para os utilizadores. ----------------------   

 ----------- A associação tem como atividades permanentes aulas de dança para os jovens, aulas 

de zumba e ginástica para todas as idades, com os custos suportados pela associação. ----------   

 ----------- Em 2014 não foi atribuído o subsídio ordinário, mas sim um subsídio para obras, pois 

o salão necessitava de alguns arranjos como a reparação da escadaria principal, reparação do 
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muro do jardim por estar partido, uma rampa de acesso a deficientes ao salão e escoamento de 

aguas do telhado a rede de aguas pluviais, quase toda a intervenção era em espaço de 

domínio publico. Foi pedida a colaboração dos técnicos da Câmara Municipal que depois de 

analisarem a situação, entregaram o projeto da obra a realizar, bem como uma estimativa de 

custos para a mesma. Como a estimativa dos custos era mais do dobro do valor do subsídio 

atribuído para as obras, pedi o agendamento de uma reunião com o Sr. Presidente da Câmara 

com a finalidade de saber se poderia só executar as obras mediante o valor do subsídio. Como 

não houve marcação de qualquer reunião, voltei a pedir novo agendamento de reunião, o que 

até há data não aconteceu. ------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Importa também salientar que em todos os anos, dentro do período exigido, a 

associação tem entregue toda a documentação pedida para a atribuição do subsídio ordinário. -   

 ----------- Em 2015 a associação também não foi contemplada com qualquer subsídio. ------------  

 ----------- A despesa da associação, como praticamente de todas as associações é elevada, no 

nosso caso temos como exemplo de custos elevados, a agua e a energia elétrica que pagamos 

por ano mais de 1.500,00€, seguro do edifício cerca de 425,00€ e de IMI que para este ano é 

de 1.294,48€ e todas as outras despesas inerentes ao funcionamento da associação, importa 

referir que não existe na associação despesas com viaturas, comunicações e senhas de 

qualquer espécie.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Devido ás dificuldades económicas tivemos que anular alguns eventos no nosso plano 

de atividades e se essa situação económica se agravar teremos de anular mais atividades e até 

poderemos deixar de ceder o salão, afim de poupar custos inerentes à sua utilização. -------------   

 ----------- Embora a associação tenha ainda saldo positivo, eu enquanto presidente tudo farei 

para que assim se mantenha. ---------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Para concluir, tendo esta associação participado nos eventos a pedido da Câmara 

Municipal, tendo atividade regular e disponibilizar as suas instalações e equipamentos a 
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entidades, grupos, associações e coletividades, deixo aqui uma questão: -----------------------------   

 ----------- Porque será que esta associação não tem direito a subsidio?” --------------------------------  

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

SANTOS – deu de seguida a palavra ao Sr. Presidente da Câmara, para que pudesse 

responder às questões suscitadas; --------------------------------------------------------------------------------  

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

começou por cumprimentar todos os presentes. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à questão da Rua do Passadouro, convidou o Sr. João Sousa a dirigir-

se à Câmara Municipal no dia que entender, para falar com o Vereador António Mota que irá 

exemplificar com dados, com mapas, com nomes, com contactos quer de um lado quer do 

outro da rua, que tem sido feitos para resolver a questão. Disse que apesar de não ser visível 

existe imenso trabalho que tem sido desenvolvido ao longo do tempo. ----------------------------------  

 ----------- Sobre a questão da passadeira e a sua iluminação noturna, disse que naturalmente a 

situação iria ser verificada. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que diz respeito ao piso entre o Pólo Escolar e a Escola de Artes da Bairrada 

informou que o assunto faz parte das previsões, estando mesmo já inserido no documento que 

vai ser debatido que é o Orçamento para o próximo ano. ---------------------------------------------------  

 ----------- Em relação à Sr.ª Ana Barreiro e como bem foi referido, é uma preocupação de todos, 

mas não era uma competência da Câmara Municipal. -------------------------------------------------------  

 ----------- Deu conhecimento que a última reunião em que esteve presente na Câmara 

Municipal, sobre essa matéria, e com três altos dirigentes da área da saúde, foi no dia anterior 

à presente reunião, por voltas das dezasseis horas, onde foi debatida em concreto a situação 

apresentada, naturalmente no interesse do município de Oliveira do Bairro.  --------------------------  

 ----------- Em relação à intervenção do Sr. Carlos Ferreira na qualidade de Presidente da 
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Associação de Melhoramentos da Mamarrosa, convidou o Sr. Carlos Ferreira a estar presente 

na reunião da próxima segunda feira, pelas dez horas e trinta minutos.  --------------------------------  

 ----------- Quanto à atribuição de subsídios, e como bem foi esclarecido na intervenção, mas 

tratando-se de uma associação de melhoramentos, entendeu o Executivo que os apoios 

deveriam ser direcionados a obras de melhoramentos, nomeadamente no seu salão multiusos.  

 ----------- Disse não ter de cabeça, mas julga que um dos últimos subsídios atribuídos não foi 

levantado porque as obras ou parte delas não foram efetuadas. Desde que o valor do subsidio 

seja coberto pela despesa e que sejam respeitadas as condições que foram decididas pela 

Câmara Municipal, o mesmo será liberto. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quanto à gestão e a forma como entende sobre o fundo da Associação disse que não 

se iria pronunciar, porque entende que não é da sua competência, deixando isso aos 

associados da respetiva Associação. ------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – disse que relativamente ás questões colocadas pela Sr.ª Dona Ana Barreto, a 

propósito da saúde e reforçando um pouco o que foi dito pelo Sr. Presidente da Câmara, deu 

conhecimento que o Sr. Diretor do ACES Baixo Vouga tinha apresentado duas candidaturas 

para dois lugares, para o próximo concurso que terá lugar em Março. Esclareceu que um dos 

lugares é para o CSP Oliveira do Bairro um, que compreende a sede Oliveira do Bairro e a 

União de Freguesias e a outra vaga a concurso para a Unidade de Cuidados de Saúde 

Personalizados Oliveira do Bairro dois, que é constituída por Oiã e Palhaça. -------------------------  

 ----------- Informou também que por se encontrar uma colega doente a Dr.ª Liliana que 

entretanto está a ser substituída, temporariamente por outra colega que foi contratada para o 

efeito. Acrescentou que se aguarda a situação do Dr. Fernando Vieira, para que depois a 

entidade que tem essa responsabilidade proceder em conformidade. -----------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se à Comissão de Utentes disse que o assunto é considerado prioritário pelo 
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ACES e que está a desenvolver esforços no sentido de colmatar essas necessidades que são 

evidentes e muito significativas.  ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deu assim por concluído o ponto da Ordem de Trabalhos. -------------------------------------  

 ----------- 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 respetiva inscrição, 

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

 ----------- JOÃO PAULO SOL – dirigiu os seus cumprimentos a todos os presentes. ----------------  

 ----------- Entregou a sua intervenção por escrito a qual se transcreve na sua íntegra; --------------  

 ----------- “A Escola de Artes da Bairrada é uma referência no ensino artístico no concelho de 

Oliveira do Bairro, na região e no País. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Agradeço a apresentação hoje aqui efetuada pelos seus responsáveis, que nos deu a 

possibilidade de conhecer melhor a Escola de Artes da Bairrada. ----------------------------------------  

 ----------- A gestão de uma associação é uma responsabilidade cada vez maior para os seus 

associados e principalmente para os seus órgãos dirigentes. ----------------------------------------------  

 ----------- As alterações legislativas aprovados em Junho deste ano, que modificaram o 

financiamento público ás escolas artísticas e neste caso particular à Escola de Artes da 

Bairrada, trouxeram mais um grande desafio a todas estas instituições. --------------------------------  

 ----------- Em Oliveira do Bairro, a Câmara Municipal, mais uma vez respondeu presente, como 

tem feito às mais diversas instituições e associações do concelho, quando surgem situações 

excecionais, através de ações também elas excecionais. ---------------------------------------------------  

 ----------- No entanto cabe aos responsáveis de cada associação, preparar o futuro, adequando 

as suas ações e as suas atividades às disponibilidades materiais e financeiras existentes e 

previsíveis.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- ACÁCIO OLIVEIRA – dirigiu os seus cumprimentos todos os presentes. ------------------  

 ----------- Aproveitou para saudar a Escola de Artes da Bairrada, na pessoa do Sr. Eleutério 

Marques, que fez uma brilhante exposição, ficando assim a saber-se muito mais do que se 

passa dentro da Escola, que tem desenvolvido um trabalho de excelência em prol da cultura, da 

musica e de outras atividades que têm dignificado o concelho de Oliveira do Bairro.----------------  

 ----------- Acrescentou que a Bancada do Partido Socialista, na sua pessoa, deseja que a vida 

futura da Escola de Artes, seja menos difícil economicamente e que o sucesso continue e que a 

Bairrada possa ir mais longe do que já tem ido. Dirigiu os parabéns e desejou felicidades para o 

futuro.---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Presidente da Câmara, disse que uma vez que já estão a chegar 

refugiados ao concelho de Oliveira do Bairro, vindos não se sabe muito bem de onde, se da 

Síria ou do Iraque, mas já chegou uma família daquilo que lhe foi dado a saber, sendo que vão 

chegar mais duas famílias. Sabe que ficarão na freguesia de Oiã.----------------------------------------   

 ----------- Questionou assim até que ponto a Câmara Municipal, irá ter um papel de proximidade 

e de intervenção, uma vez que as famílias estarão dentro de IPSS’s estando também 

acompanhadas pela igreja e por outras entidades governamentais, mas seria de todo 

importante saber-se qual o papel que a Câmara irá ter nesta situação de refugiados dentro do 

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

 ----------- Outra questão que disse já vêm chamado a atenção sobre a mesma, é sobre a cidade. 

A cidade embelezou-se com a Nova Alameda, mas se se der uma volta por dentro da mesma, 

pode verificar-se que existem ruínas, silvados, terrenos praticamente ao abandono que tem 

dado uma péssima imagem à cidade e a quem a visita. -----------------------------------------------------  

 ----------- Disse que existem leis, regulamentação que obriga os proprietários à limpeza dos 

seus terrenos, à demolição dos restos de edifícios outrora existentes. Questiona o que é que 

obsta à Câmara, ao Executivo obrigar a que os seus proprietários limpem ou procedam à 
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demolição do que tem vindo a dar mau aspeto à cidade. ----------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ CHAMBEL – começou por cumprimentar todos os presentes. ---------------------  

 ----------- Disse que na presente data tinha verificado na comunicação social que o fisco, a 

Autoridade Tributária, entende que nos casos em que se trate de benefícios de isenções a 

empresas em contrapartida pela implementação de projetos de interesse municipal, competia 

ao governo e não ás autarquias a atribuição desses benefícios e dessas isenções fiscais. 

Apesar e também por causa da Lei 73/2013 estar previsto que são as Assembleias Municipais 

sob proposta da Câmara que podem conceder esses descontos nesses impostos. -----------------  

 ----------- Questionou assim o Presidente da Câmara de qual foi a informação que recebeu por 

parte da Autoridade Tributária e se há algum parecer por parte da Associação Nacional dos 

Municípios Portugueses relativamente à questão e como é que se vai resolver o imbróglio, 

porque se há poderes para a Assembleia Municipal, por proposta da Câmara Municipal, atribuir 

os subsídios, porque é que agora a Autoridade Tributária vem agora dizer que só ao Governo 

compete a atribuição dessas isenções e desses benefícios.  -----------------------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Presidente da Mesa, sugeriu que, se assim o entendesse, deveria 

pedir um parecer à CCDR relativamente a este conflito de interesses ou de competências para 

a atribuição de benefícios para a instalação de novas empresas no concelho. Sendo no seu 

entendimento uma ferramenta que os municípios têm para promoverem o desenvolvimento do 

concelho é a atribuição dessas isenções e desses benefícios fiscais para que as novas 

empresas ou se localizem de novo ou expandam as suas atividades precisamente para 

promoverem o desenvolvimento do numero de trabalhadores e do desenvolvimento económico 

no concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De seguida solicitou autorização ao Presidente da Mesa, para que pudesse ler a 

proposta de voto de congratulação, tendo-lhe sido concedida a autorização. --------------------------  

 ----------- A referida proposta foi entregue à Mesa a qual se transcreve na sua integra; -------------  
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 ----------- “Voto de Congratulação Pelo 25 de Novembro de 1975. ----------------------------------------  

 ----------- Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O dia 25 de Novembro de 1975 é um marco decisivo para o triunfo da liberdade e para 

a consolidação do regime democrático português, cuja relevância histórica importa preservar e 

transmitir às gerações mais jovens; --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Embora o regime autoritário que vigorava em Portugal tenha caído a 25 de Abril de 

1974, a efetiva conquista da liberdade e do pluralismo democrático resultou de um caminho 

longo e difícil, que teve o seu corolário a 25 de Novembro de 1975; -------------------------------------  

 ----------- A ação determinada e corajosa dos militares que fizeram o 25 de Novembro – entre os 

quais se destaca o papel desempenhado pelo Regimento de Comandos – pôs fim à deriva 

extremista que ameaçava mergulhar Portugal num conflito interno de consequências 

imprevisíveis; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O PREC, o Verão Quente, as ocupações selvagens, as nacionalizações, o cerco à 

Assembleia Constituinte, o assalto à Embaixada de Espanha ou a entrada em greve do 

Governo são hoje memórias longínquas, mas não podem deixar de nos lembrar o quão perto 

Portugal esteve do abismo;-------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Os valores defendidos nesse dia histórico devem, nos dias de dificuldade que 

atravessamos, ser uma referência para a sociedade de hoje, assim sendo: ---------------------------  

 ----------- A Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro, reunida no dia 27 de Novembro de 

2015, celebra o 40º aniversário do 25 de Novembro de 1975, prestando homenagem aos seus 

autores e manifestando a sua congratulação pelo triunfo dos valores da democracia e da 

liberdade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Oliveira do Bairro, 27 de Novembro de 2015” -------------------------------------------------------  

 ----------- Subscrito pelos Lideres das bancadas do CDS e do PSD. --------------------------------------  
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 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

SANTOS – informou que a Mesa aceitou a proposta e que a mesma será colocada à votação 

no final do presente ponto da Ordem de Trabalhos. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Deu de seguida a palavra ao Membro da Assembleia Marcos Martins; ---------------------  

 ----------- MARCOS MARTINS – começou por cumprimentar todos os presentes. --------------------  

 ----------- Entregou a sua intervenção por escrito, a qual se transcreve na sua integra; -------------  

 ----------- “Começo por apresentar esta minha intervenção nesta Câmara na presente sessão, 

devendo a mesma ser enquadrada em três planos complementares: No plano local, nacional e 

internacional. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Ao nível local, apraz-me salientar a apresentação hoje feita pela EAB, na pessoa do 

seu Presidente da Direção, Sr. Dr. Eleutério Machado e reconhecer o facto de estarmos 

perante um pólo educativo de alto padrão, “uma escola com um percurso que reconhecemos de 

evidente qualidade ao serviço do ensino da música e da dança, na formação de jovens que se 

têm vindo a destacar nestas áreas”, parafraseando o Sr. Presidente Mário João Oliveira no 

posfácio da brochura “Escola de Artes da Bairrada – 10 anos a afinar talentos”.  --------------------  

 ----------- Bem Hajam a todos os intervenientes nesta construção de pilares fundamentais da 

educação das nossas gentes. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ainda neste plano local, venho manifestar-me de certo modo preocupado com 

crescente falta de serviços na Unidade de Saúde do Troviscal, sabendo que recentemente um 

dos dois médicos de serviço manifestou interesse em prestar serviço apenas e só na Unidade 

de saúde da Mamarrosa, obrigando com esta posição algumas centenas de famílias a deslocar-

se a este posto para o respetivo atendimento. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Bem sabemos, conforme já aqui eu próprio referi em Junho último, tratar-se de uma 

valência inteiramente externa aos poderes do atual executivo camarário e mesmo à vontade do 
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mesmo. Recordo que o próprio Jornal Médico de 17 de Junho dava conta desta situação 

publicando uma nota informativa intitulada “Utentes de Oliveira do Bairro queixam-se de falta de 

médicos” e dando o exemplo concreto do pólo de saúde do Troviscal. Também sabemos que 

com a ajuda de todos, esta situação tem-se apresentado algo minimizada mas atualmente, 

começa a ser insustentável para os utentes, daí o meu sincero e renovado pedido para que 

mais uma vez haja uma tentativa de diálogo com os reais gestores do processo, a 

Administração Regional de Saúde, no sentido de haver consciência de estarmos a tratar de um  

assunto bastante delicado, dado reportar-se à saúde primária de cerca de 900 famílias. ----------  

 ----------- No segundo plano, a plano nacional, não podia deixar de felicitar o novo Governo 

ontem mesmo empossado. E faço-o com a certeza de que a democracia não mais será a 

mesma. É importante que a vontade das pessoas seja respeitada. Será que esta era de facto a 

vontade de todas as portuguesas e portugueses? -------------------------------------------------------------  

 ----------- Termino com um plano ao nível Internacional. ------------------------------------------------------  

 ----------- O passado dia 13 de Novembro colocou em estado de choque a França e o Mundo 

dito de civilizado. Os atentados perpetrados na capital francesa, “deixaram a nu” as fragilidades 

tidas em questão de segurança, perante grupos organizados que mais não querem do que 

espalhar o medo e a destruição. A este preceito, ainda hoje mesmo recebi provinda de Paris, 

uma mensagem de uma Bairradina lá radicada e profissional das forças de segurança locais à 

qual chamar-lhe-ia “um grito de revolta”. Esta Bairradina, em jeito de desabafo, diz-se triste e 

desiludida pelo facto de, mesmo após os primeiros atentados de Janeiro último, não terem sido 

acautelados todos os meios de segurança. Diz mesmo sentir “um crescente e avolumado 

racismo que poderá trazer consequências muito nefastas inclusive para nós, portugueses lá 

radicados há muitos anos”. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sr. Presidente, neste sentido sugiro que todos nós possamos refletir sobre este 

assunto e sobre as nossas gentes. --------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Sugiro igualmente e neste âmbito, que desta câmara hoje saia uma nota de pesar 

pelos trágicos acontecimentos de Paris, e demais cidades europeias e que façamos aqui uma 

minuto de silencio lembrando estas vitimas inocentes.” ------------------------------------------------------  

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

SANTOS – solicitou aos presentes que adotassem um comportamento adequado e se 

procedesse ao minuto de silêncio. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Passado que foi o minuto de silêncio deu de seguida a palavra ao Membro da 

Assembleia Acílio Vaz e Gala; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ACILIO VAZ E GALA – dirigiu os seus cumprimentos a todos os presentes. -------------  

 ----------- Quis deixar uma primeira palavra à Escola de Artes da Bairrada, dizendo que ficava já 

feito o seu publico reconhecimento e respondendo ao apelo feito pelo Presidente da Escola de 

Artes da Bairrada, informou que se iria tornar sócio da associação. --------------------------------------  

 ----------- Disse que gostaria de trazer à reflexão um aspeto que considera ser importante e que 

deverá servir de reflexão para o futuro. Acabado um Quadro Comunitário, outro estando no seu 

inicio e apesar de algumas limitações inerentes ao atual Quadro Comunitário, convirá refletir um 

aspeto que trás para apresentar. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tem a ver com o facto de na base do Quadro Comunitário anterior ter apostado, esta 

Câmara, na componente educativa nos Pólos Escolares. Servirá para refletir sobre alguns 

números que devem merecer reflexão e deixar a preocupação. Pelo último CENSOS do ano de 

2011, já com uma projeção para o ano de 2015, a população do concelho de Oliveira do Bairro, 

tem crescido de uma forma sustentada, tal facto é mencionado num documento apresentado 

pelo câmara, mas quando é observada a população entre os zero e os catorze anos nota-se 

claramente uma diminuição dessa população. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescenta que os números projetados para o concelho de Oliveira do Bairro, para o 

ano de 2015 com base no SENSOS de 2001, falam de números que rondam cerca de quatro 
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mil e cem jovens entre os zero e os catorze anos, numero esse sobreponível ao que o concelho 

de Oliveira do Bairro apresentava no ano de 1981. Referiu que era impressionante. ----------------  

 ----------- Disse que o segundo aspeto diz respeito ao facto de, como todos saberiam, a 

natalidade em Portugal é uma das mais baixas a nível mundial, sendo que a natalidade média 

nacional é de sete ponto nove. Infelizmente o distrito de Aveiro apresenta uma taxa de 

natalidade ainda mais baixa, sete ponto sete.  ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que até setembro do presente ano, os números apresentavam para mais 

cerca de mil e quinhentos bebes nascidos, comparativamente a 2014, sinal positivo. Disse que 

pela primeira vez lhe parecia que estava a haver uma inversão. Disse que quando se olha para 

os distritos que mais contribuem para esse facto, nota-se que Lisboa e Porto estão à frente e 

Aveiro, infelizmente é um dos distritos a nível nacional que continua a refletir dados negativos 

no numero de nascimento até setembro do corrente ano. ---------------------------------------------------  

 ----------- Disse que há pouco tempo, o concelho nacional de educação através das palavras do 

Professor David Justino, dizia o seguinte, passando a citar; “entre 2000 e 2007 houve redução 

de dezoito mil nascimentos em Portugal e entre 2008 e 2014 houve de redução de vinte mil 

nascimentos. Uma queda que vai ter repercussões imediatas sobre o afluxo de alunos ao 

ensino durante os próximos cinco anos. O Pais enfrentará situações de excesso de oferta 

educativa com infraestruturas e outros recursos subaproveitados”.---------------------------------------   

 ----------- Referiu que seria importante refletir sobre o assunto apresentado, porque no concelho 

de Oliveira do Bairro que tem uma multiplicidade de Pólos Escolares e para que se possa em 

tempo e a tempo, rentabilizá-los sob pena de ter no futuro imediato salas vazias. Acrescentou 

que o assunto desde sempre foi debatido na Assembleia Municipal, tendo recebido sempre a 

chamada de atenção para o facto da diminuição da natalidade não ser de agora e se ter vindo a 

acentuar em Portugal nos últimos dez anos. -------------------------------------------------------------------- 

 ----------- Disse que apesar de se estar a entrar num Quadro Comunitário em que as vertentes 



 

Sessão da Assembleia Municipal de 27.11’15   27|99 

são outras, se possa estar atento, para que não se caia, eventualmente, em excesso de 

atividade que se poderá tornar negativa para aqueles que virão no futuro. -----------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO PINTO – dirigiu os seus cumprimentos a todos os presentes, 

com particular atenção ao Dr. Eleutério Machado, pela excelente apresentação que fez, 

mostrando o que é a excelente Escola de Artes da Bairrada. Disse achar importante que hajam 

instituições no concelho que possibilitam aos jovens um ensino de excelência. Sendo uma 

escola para quem quer dedicar-se a sério à música é a melhor opção. Acrescentou que era 

importante que nas artes, assim como no desporto se saiba criar no concelho de Oliveira do 

Bairro instituições que possibilitam a prática generalizada dessas atividades, mas também 

instituições de elite. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda que para casos diferenciados terá que haver um financiamento 

diferenciado, não se podendo tratar todos por igual. Casos diferentes, objetivos diferentes com 

diferentes fins e por isso deve haver um financiamento adequado que permita que as 

instituições como a Escola de Artes da Bairrada, possam continuar a existir no concelho de 

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

 ----------- Dirigiu os parabéns à Escola de Artes da Bairrada por tudo o que fez e tem feito 

desejando que continue o bom caminho que vem percorrendo nesta ultima década. ---------------  

 ----------- Lembrou que há cerca de um mês atrás, houve um acidente a seguir ás bombas de 

combustível da GALP, direção Oiã – Aveiro. Disse que na sequência do embate um dos carros 

guinou para a direita onde existe um declive bastante grande entre a estrada e o terreno o que 

fez com que a viatura ficasse desfeita, não havendo danos humanos. Sugeriu que houvesse um 

rail de proteção, julgando que não seria competência da Câmara mas a mesma poderia 

diligenciar no sentido de solicitar a quem é da competência para que fosse lá colocado um rail 

de proteção como existe um pouco mais abaixo do local que referiu. ------------------------------------  

 ----------- Uma outra questão que colocava tinha a ver com o Pólo Escolar da Mamarrosa e com 
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a vala de águas pluviais, existente do outro lado da estrada, que também é perigosa para os 

carros, devido à profundidade que tem. Disse que em sua opinião se deveria encontrar alguma 

solução para o problema para que não aconteça nenhum acidente grave. O Pólo Escolar trouxe 

mais afluência de trânsito ao local, o que traz mais probabilidades dos acidentes acontecerem.  

 ----------- Referiu também que na parte de trás do Pólo Escolar, tinha sido aberta uma vala para 

as águas pluviais que não tem manilhas e que em sua opinião não deve ser uma solução de 

futuro, podendo mesmo ser perigoso porque as crianças podem lá cair, e o muro que se 

encontra encostado à dita vala mais inverno menos inverno fica na iminência de cair. -------------  

 ----------- Uma última questão tinha a ver com o centro de Oiã, junto à pastelaria Virgem Maria 

onde o estacionamento é complicado, como o é em quase todo o lado no centro de Oiã, mas 

quem vem da pastelaria e tenta entrar na estrada principal para virar à esquerda, por vezes é 

muito complicado, porque os carros nem sempre estão bem estacionados. Sugeriu que fosse 

colocado um espelho em frente a esse cruzamento para permitir a visibilidade dos 

automobilistas.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Junta da freguesia da Palhaça MANUEL MARTINS -  dirigiu os seus 

cumprimentos a todos os presentes, com especial atenção para os elementos presentes da 

Escola de Artes da Bairrada pela excelente apresentação e pelo excelente trabalho 

desenvolvido durante os dez anos da sua existência, onde também é frequentada por crianças 

da freguesia da Palhaça criando um excelente dinamismo, tirando as crianças da rua. ------------  

 ----------- Referiu que por várias vezes foi interpelado pelos moradores da freguesia, devido a 

algumas passadeiras existentes no centro da Palhaça, que estão quase invisíveis, o que pode 

provocar atropelamentos graves pelos condutores que não conheçam a existência das 

mesmas. Solicitou assim que a pintura das mesmas fosse reforçada com alguma urgência, 

sabendo no entanto pelo Presidente da Câmara que a situação está encaminhada nesse 

sentido.-  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Outra situação problemática, que tem referido várias vezes, mas que na presente 

semana foi alertado mais uma vez para a situação, é na Zona Industrial da Palhaça. Disse que 

há muitos trabalhadores na Zona Industrial que na hora de almoço se dirigem ao restaurante 

existente perto da Zona Industrial para almoçarem, mas não existem passeios nos dois 

sentidos, entre o restaurante e a ZI da Palhaça. Solicitou que essa situação fosse resolvida com 

alguma brevidade, para que a segurança das pessoas não fique em risco. ----------------------------  

 ----------- Disse que tinha ouvido dizer que iriam ser colocados abrigos para os utentes dos 

autocarros. Questionou o Presidente da Câmara se seria colocado algum na freguesia da 

Palhaça e para quando. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deu conhecimento que na ultima reunião de Câmara tinha questionado o Presidente 

da Câmara sobre os arruamentos de acesso à feira, estando-se numa época do ano em que há 

mais pluviosidade é urgente arranjar os ditos arruamentos. Referiu que tem conhecimento que 

o assunto está encaminhado mas questiona para quando o inicio dos trabalhos. --------------------  

 ----------- 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 às respetivas respostas e esclarecimentos. ---------------------------------------------------------  

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

disse que também gostaria de cumprimentar e felicitar a pessoa do Sr. Presidente da Escola de 

Artes da Bairrada pelo excelente trabalho que tem desenvolvido e o qual tem tido o privilégio de 

acompanhar muito de perto nos últimos anos, como decorre entre outras situações da 

obrigação inerente ao cargo que desempenha.-----------------------------------------------------------------  

 ----------- Passando ás respostas disse que para associações excelentes e diferenciadas, 

financiamento diferenciado é o que se tem feito, tanto mais que a Escola de Artes da Bairrada 

sempre teve os seus compromissos cumpridos e honrados, porque quando foi preciso a 

Câmara esteve presente, aliás á presente data a Escola de Artes da Bairrada tem trinta e três 
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mil euros de POPH do ano passado, o qual já deveria ter recebido mas ainda não recebeu, tem 

oitenta e oito mil euros para receber do novo ano, as duas primeiras tranches de vinte mais 

vinte por cento o que também ainda não recebeu e nem sabe de um nem de outro, quando vai 

receber. Por isso e para cumprir, ao abrigo do protocolo extraordinário e revisto, na semana 

anterior a Câmara desembolsou uma verba sendo que na próxima segunda feira iria 

disponibilizar outra verba, com fim de honrar os compromissos, pagar salários aos seus 

colaboradores.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se aos Membros da Assembleia disse que gostaria que soubessem que 

existe tratamento diferenciado, atempado, atento e cuidado. -----------------------------------------------  

 ----------- Em relação ao papel da Câmara Municipal relativamente aos refugiados, e porque é 

uma situação que a Câmara acompanha, existe a rede de apoio nas IPSS’s, há também a área 

social na Câmara e como seria óbvio não era algo à parte, é algo que está dentro de todo o 

apoio social. Quem tutela essa área é a Vereadora Elsa Pires, tendo essa atenção junto dos 

técnicos e por sua vez os técnicos junto das respetivas instituições porque por vezes o mais 

fácil é chegar, acolher e instalar, o mais difícil é depois o que vem a seguir, havendo por isso 

acompanhamento por parte da Câmara como é essa a obrigação. ---------------------------------------  

 ----------- Sobre a questão das ruínas e das silvas no centro da cidade de Oliveira do Bairro, 

disse que não obsta nada, e repetindo o que tem dito por várias vezes na Assembleia, disse 

que o Vereador Mota todas as semanas subscreve ofícios para oficiar e notificar as partes, por 

vezes contraordenações, mas as coisas não andam à velocidade que todos gostam e nem 

todos são cumpridores e zelosos como se gostaria. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a questão muito bem colocada pelo Membro da Assembleia André Chambel, 

disse que leu o título do jornal mas não leu a notícia, mas ficou com curiosidade e vai lê-la. 

Referiu que não iria comentar a notícia, mas iria dar a sua visão sobre o assunto. Disse que 

não era em qualquer circunstância, mesmo à luz da lei, na sua visão, que a Câmara Municipal, 
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nos seus Órgãos pode atribuir essas concessões, mas se existirem projetos que entretanto 

sejam submetidos e aprovados, por entidades que deem o seu todo, seja em investimento o 

inicial ou de expansão, por IAPMEI’s ou por outros patamares acima e que tendo isso 

aprovado, como foi o caso de um ou outro que foi trazido à Assembleia, pensa que não serão 

essas situações a que a noticia se refere.  -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na sequência e sobre a questão do IVA, disse que a Câmara é Estado Local dentro de 

um Estado Central e nem sempre estão de acordo. O Estado Central entendeu que a Câmara 

não tinha direito a receber cem mil euros de IVA, a Câmara entendeu que sim e o tribunal veio 

dar razão à Câmara. Ainda não foi recebido mas irão receber. Sendo que em sua opinião serão 

questões desse género a que a noticia se refere, mas como ainda não leu a noticia, como já 

referiu, não vai aprofundar mais o assunto, no entanto não deixará de estar atento. Acrescentou 

que quando cada entidade ou instituição age com plena legitimidade no cumprimento daquilo 

que considera que é a Lei ou dos poderes que a Lei lhe atribui, há que seguir em frente, 

aplicando e pondo em prática as politicas que entende a cada momento. ------------------------------  

 ----------- Registou com agrado a proposta de congratulação, o Executivo não terá direito a voto, 

mas não quis deixar de registar. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a questão dos atentados em Paris quis congratular e associar-se por inteiro à 

manifestação, para além do minuto de silêncio que se fez na presente Assembleia. ----------------  

 ----------- Relativamente às questões colocadas sobre o Pólo da Mamarrosa e das valas, disse 

que sobre ambas estão em curso interno, e já despachado pelo Vice-Presidente Cristóvão 

Batista e por si, a lateral no seu empedramento e para calçar o muro de acordo com o 

confinante e a vala de frente ao Pólo irá ser entubada e tapada para garantir mais segurança. --  

 ----------- Sobre a questão da colocação do espelho, junto à pastelaria Virgem Maria em Oiã, 

disse que registou e desde que o mesmo não seja partido, haverá todo o interesse em que o 

espelho seja lá colocado. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Relativamente à dificuldade de estacionamento, disse que uns metros mais à frente da 

referida pastelaria, existe um parque de estacionamento, que embora não seja publico mas é 

da igreja, e quando não há atividades na mesma o estacionamento está livre e com segurança 

e espaço pode-se deixar lá a viatura e andar um pouco a pé.  ---------------------------------------------  

 ----------- Sobre a questão referida do acidente, disse que não teve conhecimento do mesmo, no 

entanto a via em questão não é municipal. Informou que do que sabe está em curso e para 

breve o lançamento de uma empreitada de requalificação daquela via desde a Residencial 

Estância até à rotunda da A17, esperando que a questão do lancil seja levada em conta na 

referida requalificação. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Às questões levantadas pelo Presidente da Junta de Freguesia da Palhaça Manuel 

Martins, disse que sobre as passadeiras, no todo para o concelho e não só para a freguesia da 

Palhaça, estão em curso os procedimentos para abrir a empreitada global. Sobre a entrada da 

Zona Industrial da Palhaça, informou que também está um estudo em elaboração de forma a 

dignificar o espaço, colocando em segurança os peões e a facilidade de entrada dos semi- 

trailers. Quanto à questão dos abrigos disse que não sabia dar uma data exata mas até final do 

presente ano, no máximo inicio do próximo estarão colocados sendo alguns na freguesia da 

Palhaça. Sobre os arruamentos da feira, informou que estavam previstos e eram uma 

componente que estava integrada no orçamento e em breve começarão a ver a luz do dia. ------ 

 ----------- Disse que tinha deixado para o fim a questão levantada pelo Membro da Assembleia 

Acílio Vaz e Gala ao qual agradeceu a sua presença. Referiu que Oliveira do Bairro, enquanto 

concelho não está fora do contexto nacional, mas existem algumas diferenças, tanto é que na 

maior parte dos concelhos e no país, houve crescimento de população, interessa de facto qual 

a faixa etária da população, sendo uma preocupação grande. Mas os Pólos Escolares não 

foram feitos para cinco, dez ou quinze anos. Disse que os edifícios das escolas que agora 

deixaram de ter essa função, muitas delas no concelho de Oliveira do Bairro têm cerca de 

setenta ou mais anos, não se podendo, por isso ver as coisas circunscritas a um espaço tão 
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pequeno.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que há situações no concelho que não se cansava de repetir. Há vários 

Pólos Escolares que estão completamente repletos e para isso muito contribuiu e está a 

contribuir alunos de fora do concelho. Porque os concelhos que não fizeram Pólos Escolares no 

Quadro anterior não os vai fazer agora, dando o exemplo dos concelhos vizinhos de Vagos 

perto da Palhaça, Cantanhede perto de Mamarrosa, estando todos os Pólos construídos, em 

crescimento sustentado, sem preocupações. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que no entanto gostaria de registar o trabalho, a estatística, a análise, mas que, 

e usando uma frase usada num trabalho realizado pelo Sr. Diretor do IEC, sobre a educação no 

concelho de Oliveira do Bairro “A revolução silenciosa”, sendo que na sua opinião está muito 

ajustado. Há hoje em dia práticas e com doutorados a fazerem experiências com as crianças do 

primeiro ciclo, porque existem laboratórios em cada Pólo Escolar, existe o protocolo entre a 

Câmara e o IEC, para que doutorados vão ás escolas fazerem trabalhos com as crianças e isto 

no concelho de Oliveira do Bairro. Isto é possível porque houve o investimento, a visão estando 

no terreno e seguramente e assim o futuro o dirá, continuando a afirmar que foi das melhoras 

decisões que foram tomadas e em tempo útil e com uma visão estratégica para uma série de 

décadas.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS – 

informou que foi pedida a palavra por vários Membros da Assembleia para esclarecimentos, 

dando a palavra aos mesmos. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ACÁCIO OLIVEIRA – dirigindo-se ao Presidente da Câmara disse que ou não se fez 

entender na sua intervenção, ou o Presidente da Câmara não quis entender, relativamente à 

limpeza de terrenos.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que não colocou nem coloca em causa o bom trabalho desenvolvido pelo 

Vereador António Mota, dentro das suas competências, nas notificações e em tudo o que tem 
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chegado de fora da cidade de Oliveira do Bairro, constatando isso porque ao lado onde reside 

verificou que o trabalho foi bem sucedido. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que a sua intervenção foi à limpeza de terrenos e ruínas, dentro da cidade de 

Oliveira do Bairro, situações que todos podem contactar. Se há pessoas menos zelosas como 

foi dito pelo Presidente da Câmara, para essas pessoas, depois de notificados deve a Câmara 

Municipal providenciar a limpeza e depois apresentar a devida fatura aos seus proprietários, 

segundo a lei o permite. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Pensando agora que tinha clarificado a questão, gostaria que o Presidente da Câmara 

respondesse nesse sentido. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS – deu 

de seguida a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para responder à questão suscitada se 

assim o entendesse; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

disse que não tinha nada mais a acrescentar, pensando que tinha respondido à questão, não 

falando na cidade em concreto mas falou no concelho e portanto a resposta serve para tudo. ---  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS – 

informou os presentes que se iria proceder à votação do voto de congratulação pelo 25 de 

novembro de 1975. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou ainda que o Membro da Assembleia Armando Humberto Pinto, solicitou o 

uso da palavra tendo-lhe sido concedida; ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO PINTO – informou que a Bancada do Partido Socialista iria 

votar favoravelmente o voto de congratulação em questão, porque entendem que o 25 de 

novembro é uma data importante no percurso que foi feito até ao regime atual. É do 

conhecimento de todos que o Partido Comunista e forças radicais de esquerda pretenderam no 

pós 25 de Abril instalar em Portugal um regime de inspiração soviético em antagonismo com o 
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regime parlamentar que existe hoje e pelo que se tem visto, passados quarenta anos ainda é 

tão difícil perceber como funciona. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esse era o regime que já funcionava praticamente em toda a Europa Ocidental, com 

exceção de Espanha, onde o franquismo estava a dar os últimos passos e o Partido Comunista 

e algumas forças radicais de esquerda viam nas forças armadas um aliado importante nesse 

seu processo. Por outro lado várias pessoas, entre as quais salienta o papel de liderança do Dr. 

Mário Soares, que fizeram frente muitas vezes na rua e de forma quente, onde foi chamado o 

verão quente onde ficou famoso o comício da fonte luminosa onde apareceu uma multidão 

luminosa que veio para a rua, assim como ficou famoso o debate de mais de três horas do Dr. 

Mário Soares e do Dr. Álvaro Cunhal em 6 de novembro de 1975.  --------------------------------------  

 ----------- De qualquer forma o 25 de abril aconteceu e felizmente correu bem por se evitou um 

banho de sangue e as forças moderadas acabaram por prevalecer, tendo havido outro 

acontecimento que gostaria de relevar que foi o início do afastamento das armas do debate 

político. O processo do afastamento das armas da politica, que é importante, foi algo que teve 

um período transitório longo, porque em 1976 foi eleito o General Ramalho Eanes, em 1980 os 

dois candidatos principais a Presidente da Republica eram o General Ramalho Eanes e o 

General Soares Carneiro pessoas ligadas fortemente ao Exército e o primeiro Presidente da 

Republica civil foi precisamente o Dr. Mário Soares, que foi eleito em 1986.  --------------------------  

 ----------- Está-se a beira de umas eleições presidenciais, não é que tenha algo contra os 

militares podendo candidatar-se, mas não lhe advém nenhum estatuto especial pelo facto de ter 

o controlo das armas, e os candidatos que se afiguram atualmente nenhum deles é militar, 

sendo isso na sua opinião muito importante. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Partido Socialista, orgulha-se da participação que teve no processo, e não se deve 

esquecer do papel que a esquerda radical teve no verão quente, assim como não se deve 

esquecer do papel que alguma direita colaboracionista teve nos quarenta anos de estado novo 
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que condenou o país ao isolacionismo e ao atraso e que ainda nos dias de hoje se vive isso. ---  

 ----------- Pelos factos apresentados os Partido Socialista vai votar favoravelmente o voto de 

congratulação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi assim colocado à votação o voto de congratulação pelo 25 de novembro de 1975.  

 ----------- Efetuada a votação verificou-se que o voto de congratulação pelo 25 de novembro 

de 1975 foi Aprovado por Unanimidade. ----------------------------------------------------------------------  

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

Apreciação da informação do Sr. Presidente da Câmara acerca da Atividade Municipal. 

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS – deu 

a palavra ao Sr. Presidente da Câmara a fim de apresentar o ponto da Ordem de Trabalhos. ---  

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

disse estaria disponível para esclarecer alguns elementos, no entanto disse que gostaria de 

apresentar um pedido de desculpas por não ter detetado atempadamente que considerassem, 

porque está em duplicado, na página dois a primeira referência a um contrato celebrado com 

Alexandra Sofia Pinto da Silva pelo valor de 510,63€, solicitou que riscassem porque não 

existe, estando o facto repetido mais abaixo e o valor aí referido é que está correto. ---------------  

 ----------- Disse que em relação à Atividade Municipal é preferível responder, no entanto desde o 

período em que foi subscrita, até à presente data, houve a oportunidade de proceder à abertura 

em funcionamento de quatro espaços do cidadão no concelho de Oliveira do Bairro, algo que 

considera extremamente importante em prol dos munícipes, um dos quais porque está contíguo 

à Câmara num espaço nobre, em sua opinião muito bem conseguido, esperando que os 

munícipes acedam com frequência beneficiando assim dos serviços prestados. ---------------------  

 ----------- Não menos importante o facto de se ter querido e já estar instalado e com uma regra 

de funcionamento por todas as freguesias em dia de atendimento para que os concidadãos não 
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tenham que se deslocar. Considera mais uma iniciativa que na era informática e digital, estando 

as condições criadas ás vezes é muito fácil introduzir uma ou outra ferramenta que hoje é a 

carta de condução amanhã será outro qualquer serviço.  ---------------------------------------------------   

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

solicitou aos Membros da Assembleia Municipal que pretendessem intervir neste ponto da 

Ordem de Trabalhos que procedessem à sua inscrição, tendo sido dado o uso da palavra aos 

Membros da Assembleia que procederam à inscrição; -------------------------------------------------------  

 ----------- JOÃO PAULO SOL– entregou a sua intervenção por escrito à Mesa, a qual se 

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

 ----------- “Por diversas vezes ao longo dos últimos anos tenho vindo a esta Assembleia, alertar 

para a necessidade imperiosa de requalificar o largo de S. João em Vila Verde, demolindo a 

antiga capela que se encontrava de tal forma degradada, que se tornou um perigo à  segurança 

de pessoas e bens. -----------------------------------------------------------------------------------------------------     

 ----------- Minhas senhoras e meus senhores, depois de todo o trabalho desenvolvido pela 

autarquia e pelos responsáveis religiosos junto da população local, assistimos nas últimas 

semanas ao avanço diário da requalificação deste largo. ----------------------------------------------------  

 ----------- Demolindo-se a capela e criando-se o memorial, que respeita a memória e preserva a 

história, dá-se uma nova qualidade e organização a nível rodoviário e urbanístico ao largo de S. 

João em Vila Verde. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Os meus parabéns ao Sr. Vice presidente da Câmara e aos mais diversos técnicos 

municipais pelo trabalho desenvolvido. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Estas pequenas obras de proximidade, têm um grande impacto na vida das 

populações, e respondem aos anseios da grande parte dos munícipes do concelho, das 

freguesias e dos lugares.” --------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- ACÁCIO OLIVEIRA – disse que verificou que o Presidente da Câmara falou mais do 

mês de novembro do que propriamente do mês de setembro a outubro. E o que falou foi do que 

abriu há muito pouco tempo se calhar porque não havia muita coisa a dizer.  -------------------------  

 ----------- Disse que podia constatar isso mesmo ao analisar a Atividade Municipal, porque de 

facto não havia quase nada no período de setembro até outubro. Mas do que há para analisar 

há coisas que gostaria que fossem esclarecidas pelo Presidente da Câmara. ------------------------  

 ----------- A Bancada do Partido Socialista dirigindo-se ao Presidente da Câmara solicitou que 

na página três do documento, fossem indicados os nomes dos compradores dos prédios 

urbanos e rústicos, em especial o primeiro cujo preço foi de 225.960,00€ (duzentos e vinte 

cinco mil, novecentos e sessenta euros).  ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na página seis, contencioso, é de todo importante saber em que estado se encontra o 

contencioso tido entre o município e o proprietário do kartódromo de Oiã. Se efetivamente está 

encerrado ou se ainda decorre algum recurso. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Na página catorze, festa da juventude, na sua primeira edição que decorreu entre 

dezassete e dezanove de setembro no Parque dos Pinheiros Mansos, que teve um orçamento 

inicial de 20.000,00€ (vinte mil euros) mas que teve um custo aproximado de 40.000,00€ 

(quarenta mil euros), questiona se não houve outros custos para além dos que foram 

apresentados, importando também justificar o excesso de despesa para o dobro. -------------------  

 ----------- Na página dezasseis, festas da cidade, padroeiro S. Miguel questionou de qual foi o 

custo do evento para a autarquia. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- LEONTINA NOVO -  dirigiu os seus cumprimentos a todos os presentes. -----------------  

 ----------- Disse que na página três é referido que foi assinada a escritura de compra do prédio 

rústico sito na freguesia de Oliveira do Bairro, no valor de 2.160,00€ (dois cento e sessenta 

euros), gostaria de saber mais concretamente onde se situa o prédio. ----------------------------------  
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 ----------- LUIS RUIVO -  dirigiu os seus cumprimentos a todos os presentes. -------------------------  

 ----------- Entregou a sua intervenção por escrito a qual se transcreve na sua integra; --------------  

 ----------- “Relativamente à “Atividade Municipal Referente ao Período de Setembro e Outubro”, 

quero aqui destacar 3 atividades, promovidas pelo executivo da Câmara Municipal, contando 

com vários parceiros na organização dos eventos, onde foram, perfeitamente exploradas, 

diferentes áreas de atuação. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- O primeiro destaque vai para aquela que, foi a 1ª Edição da Festa de Juventude. -------  

 ----------- Esta atividade de três dias que decorreu no Parque dos Pinheiros Mansos, foi um 

sucesso e segundo os feedbacks ultrapassou as expetativas. ---------------------------------------------  

 ----------- O espaço dos Pinheiros Mansos tornou se num espetacular e natural anfiteatro, por 

onde passaram milhares pessoas. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esta atividade, que incidiu em áreas como a musica, cultura e poesia, contou com 

uma adesão extraordinária da juventude, fruto também dum cartaz atrativo. --------------------------  

 ----------- O segundo destaque vai para a Semana Europeia da Mobilidade e Dia Europeu sem 

Carros 2015. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Com a temática “As nossas ruas, a nossa escolha”, esta iniciativa contou com diversas 

atividades, nomeadamente, Ciclo de Cinema, Caminhada Solidária Noturna, Passeio 

Cicloturístico e diversas atividades, desde desportivas, recreativas, ações medico sociais, entre 

outras, levadas acabo na Avenida Dr. Abílio Pereira Pinto. -------------------------------------------------  

 ----------- Salientar a participação das pessoas neste tipo de iniciativas.  --------------------------------  

 ----------- Na Caminhada Solidária Noturna mais de 1.100 pessoas participaram e permitiram 

angariar 3.366,87 € para os Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro, aliando o desporto à 

solidariedade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No 5º Passeio Cicloturístico foram cerca de 300 ciclistas que percorreram as 4 
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freguesias do concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Para terminar o terceiro destaque vai para a 1ª Feira da Ciência.-----------------------------  

 ----------- A primeira Feira da Ciência que decorreu durante dois dias no Espaço Inovação, teve 

como principal objetivo comunicar e divulgar a ciência junto da população, aproximando a 

comunidade estudantil junto dos cientistas e estes das empresas presentes. -------------------------  

 ----------- Escolas, Empresas e Universidades estiveram presentes, foram cerca de 30 

entidades. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A afluência e diversidade do público foi enorme, permitindo assim, divulgar o 

conhecimento científico, através de diversas atividades. ----------------------------------------------------  

 ----------- Uma iniciativa louvável, estimulante e bem organizada que aliou Educação e 

Conhecimento Cientifico.----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Nestas três atividades levadas a cabo pela Câmara Municipal, foram abordadas várias 

temáticas, tais como, Lazer, Desporto, Saúde, Solidariedade, Educação e Cultura, permitindo 

assim chegar a públicos diferentes. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Apostas ganhas que devem continuar.” --------------------------------------------------------------  

 ----------- FERNANDO HENRIQUES – começou por dirigir os seus cumprimentos a todos os 

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

 ----------- Felicitou o Dr. Eleutério Machado pela sua brilhante apresentação da Escola de Artes 

da Bairrada, que efetivamente é um estabelecimento de ensino de musica e não só, podendo 

testemunhar porque os seus três netos frequentaram a escola durante cinco anos. Acrescentou 

que era uma escola que tem dado provas da capacidade de ensino que é lá ministrado e os 

espetáculos são prova disso.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à Atividade Municipal disse que se iria repetir um pouco, com o que já 

tinha sido dito, mas não queria deixar de referir as suas questões. ---------------------------------------  



 

Sessão da Assembleia Municipal de 27.11’15   41|99 

 ----------- Sobre a aquisição de terrenos de prédios rústicos, mais concretamente ao prédio dois 

mil cento e oitenta e quatro, destinado à implantação da Zona Industrial de Vila Verde Sul, 

questionou o Presidente da Câmara se o referido prédio tinha a ver com as instalações da 

empresa E’Leclerc. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na página oito, reabilitação urbana, disse que considera importantes os objetivos 

descritos no capítulo relacionados com a melhoria das infra estruturas, e a reabilitação urbana 

nas vilas e também na cidade. Questiona é se nesse processo irão ser contempladas algumas 

intervenções em locais que foram referidos em reunião de Câmara que teve lugar no dia vinte e 

nove de Outubro, na qual esteve presente e que dizem respeito à requalificação da Rua 

Maestro Alfredo Rodrigues, ao arranjo urbanístico do cruzamento da Rua da Misericórdia com a 

Rua Cândido dos Reis e Dr. Acácio Azevedo, e ainda uma intervenção que considera ser 

indispensável que tem a ver com a zona envolvente da estação da CP, que merece apresentar-

se com maior dignidade dado que se trata de uma das entradas da cidade, mas da forma como 

se encontra atualmente tem sido alvo de reparos por parte da população. -----------------------------  

 ----------- No último parágrafo da mesma página é feita uma referência à interligação de dois 

coletores de drenagens existentes na zona nascente da cidade, questiona assim onde se 

situam esses dois coletores. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na página dez, é feita uma referência à questão dos refugiados, questão já abordada 

na presente Assembleia pelo Membro da Assembleia Acácio Oliveira. Disse que pela leitura 

que fez o conselho de ação social em colaboração com algumas instituições de solidariedade 

social, nomeadamente o Centro Social de Oiã e a SOLSIL, têm estado a trabalhar no sentido 

de prestar a sua disponibilidade para acolherem alguns refugiados provenientes dos países que 

se encontram em conflito. Sendo uma prova que a Câmara está atenta a essas situações e 

através dos departamentos de ação social, está a trabalhar no sentido de procurar resolver a 

situação das pessoas que estão a fugir dos seus países devido aos conflitos nos mesmos. ------  
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 ----------- Quis também fazer referência à disponibilidade da Câmara continuar a dar apoio ao 

arrendamento de habitações destinadas a famílias de menores rendimentos, contribuindo 

dessa forma para a melhoria das suas condições de vida. --------------------------------------------------  

 ----------- Na página quinze, uma referência positiva à iniciativa da caminhada solidária, que 

também já foi referida na presente Assembleia pelo Membro Luís Ruivo, a qual foi um êxito não 

só pelo numero de participantes como o resultado do valor dos fundos arrecadados e o fim a 

que se destina. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que teve o cuidado de verificar os mapas relacionados com as candidaturas que 

foram feitas ao QREN e muito embora se saiba que as candidaturas são muito abrangentes há 

obras que já foram executadas outra em execução, outras ainda não foram selecionadas talvez 

porque ainda não estão concluídas, á que aguardar as decisões da tutela para a distribuição 

das verbas que foram contempladas nas várias candidaturas e conclui-se que o somatório que 

ainda falta receber do QREN aponta para uma verba de 1.800.000,00€ (um milhão e oitocentos 

mil euros). Em suma a Câmara investiu, as infraestruturas estão ao serviço da população mas 

ainda falta receber a verba acima apontada e mesmo assim não é impeditivo que a Câmara 

tenha parado e não tenha avançado com aquilo que é necessário para melhorar a qualidade de 

vida das populações e o desenvolvimento do concelho. -----------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Junta de Freguesia da Palhaça MANUEL MARTINS – disse querer 

fazer referência à “I Feira da Ciência” que foi uma iniciativa com muito relevo para o concelho, 

com muito dinamismo o qual teve o privilégio de visitar nos dois dias e viu sempre muita gente, 

jovens, idosos, cientistas, havendo sempre muito interação entre todos. Em sua opinião foi uma 

boa aposta e são estas atividades que fazem muito para o desenvolvimento de um concelho. 

Dirigiu assim os parabéns ao Executivo pela iniciativa. ------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre o evento “65 em Festa”, disse que há várias opiniões sobre o local onde deve 

ser realizado. Este ano optou-se por um local diferente na sua opinião, foi uma boa opção 
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porque o feedback que recebeu foi de maior satisfação em relação ao local do ano anterior. 

Mais uma vez dirigiu os parabéns ao Executivo pela escolha do local, devendo continuar a levar 

os mais de sessenta e cinco para fora do concelho sendo uma forma de os tirar do sítio do dia a 

dia. Em sua opinião focar no concelho iria ser monótono.  --------------------------------------------------  

 ----------- Fez referência à inauguração do Espaço do Cidadão na freguesia da Palhaça, sendo 

também uma boa aposta do Executivo, uma luta grande para que as quatro freguesias tivessem 

o Espaço do Cidadão, sendo uma forma de aproximação dos serviços à população, esperando 

que a população aproveite a oportunidade que foi colocada ao seu alcance. --------------------------  

 ----------- Fez também referência à abertura do Centro de Recolha Animal, na freguesia da 

Palhaça, mais um bom serviço do Executivo, tendo já lotação esgotada. Disse que infelizmente 

à pessoas que maltratam os animais chegando mesmo a abandoná-los. Há muitos cães 

abandonados e o referido Centro de Recolha Animal, lotou muito rapidamente.  ---------------------  

 ----------- ANDRÉ CHAMBEL – disse que gostaria de corrigir um lapso, porque na sua 

intervenção anterior não se dirigiu à Escola de Artes da Bairrada, pedindo desculpa pelo facto e 

dando os parabéns pelo trabalho desenvolvido. Confessou que já não vai à Escola de Artes há 

alguns anos, mas deixou a promessa que iria visitar a Escola em breve e se a situação assim o 

permitisse iria assinar a inscrição como sócio.  -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Dirigiu os parabéns ao Presidente da Câmara por dois eventos organizados pela 

Câmara Municipal, mais especificamente a “Festa da Juventude” e a “I Feira da Ciência” que 

decorreram muito bem, tiveram muito sucesso bastante afluência tanto um evento como outro, 

seja a excelência da feira da ciência, pela participação dos alunos e de todas as entidades que 

participaram, assim como a variedade da I edição da festa da Juventude, com a utilização do 

parque dos pinheiros mansos para o evento da festa da juventude. --------------------------------------   

 ----------- Informou que não pode estar presente por motivos pessoais, pois foi pai há pouco 

tempo, e a cumprir-se o que foi referido pelo Membro Acílio Vaz e Gala, contribuiu para os 
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dados do Porto, porque apesar de viver no distrito de Aveiro a sua filha nasceu na cidade do 

Porto. ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Concordou com o que foi dito pelo Membro Fernando Henriques, sobre os Quadros 

Comunitários, dizendo que o ponto de vista apresentado foi interessante, mas vai acrescentar 

alguma preocupação a esse ponto de vista, é que se se verificar há 1.700.000,00€ (um milhão 

e setecentos mil euros) de fundos pedidos e não pagos, a questão não será que eles venham 

ainda, podendo alguns não vir e outros ainda virão e o que o preocupa é que dos Pólos 

Escolares e da execução da Alameda à 620.000,00€ (seiscentos e vinte mil euros) para 

receber, pedidos e não pagos, ora os Pólos Escolares começaram com os de Oliveira do Bairro 

que ainda tem 100.000,00€ (cem mil euros), para receber. A questão é saber se esses valores, 

foram pedidos e ainda não foram pagos, ou foram pedido e já não vão ser pagos. Depois há 

que somar as restantes obras da biblioteca e do auditório de Oiã, a Casa da Cultura de Oliveira 

do Bairro, a restauração na Palhaça o espaço da feira, tendo tudo valores a receber ainda. 

Questiona se ainda vão receber ou se já não receber alguns. ---------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS – deu 

de seguida a palavra ao Sr. Presidente da Câmara, para que pudesse responder às questões 

suscitadas, se assim o entendesse. -------------------------------------------------------------------------------  

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

disse que iria tentar responder a todas as questões levantadas. ------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à intervenção do Membro João Paulo Sol, agradeceu e disse que se 

estava a fazer o que tinha sido projetado, acordado e prometido. -----------------------------------------  

 ----------- Sobre a intervenção do Membro Acácio Oliveira e pelas intervenções que se seguiram 

deu para perceber que há qualquer coisa que não estaria muito bem. Esclareceu que não se 

tinha referido ás atividades que estavam esplanadas na Atividade Municipal, para não se 

repetir, no entanto informou que o Município teve quatro novas iniciativas, em cima de todas as 
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outras que já se faziam. A “Semana da Mobilidade” já se faz há alguns anos, acrescentou-se a 

“Caminhada Solidária” que foi um sucesso sobre todos os entendimentos e olhares. Fez-se de 

novo a “Festa da Juventude”, a “Festa da Cidade”, a “I Feira da Ciência”, tendo uma grande 

concentração. Esclareceu que quando se fez o Orçamento a Feira da Ciência ainda nem 

sequer estava prevista.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que todas essas iniciativas, para além do que normalmente se investia, 

rondaram os 100.000,00€ (cem mil euros). Esclareceu que há uma grande diferença entre ter 

uma rubrica no orçamento e uma verba inscrita, depois do orçamento que se contrata ou vai 

contratar, por isso existirem as alterações orçamentais e se for o caso revisões orçamentais, 

estando tudo previsto na Lei. Referiu que não houve desvio mas sim uma opção, dirigindo os 

parabéns ao Vice-presidente Cristóvão Batista pela forte e séria opção que foi feita na “Festa 

da Juventude”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a atividade municipal e ao Kart Club de Oiã, como se pode verificar não consta, 

porque não houve movimento se houvesse algo diferente constava portanto a informação é 

correta. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à intervenção do Presidente da Junta da Palhaça Manuel Martins disse 

que registava com agrada as referências que fez. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a questão da localização do terreno, que o Membro da Assembleia Leontina 

Novo colocou, esclareceu que era na zona denominada parque verde. ---------------------------------  

 ----------- Disse também que se não estava em erro o Membro da Assembleia Acácio Oliveira 

tinha questionado quem era o comprador do Lote, informou que foi a empresa Armazéns Reis, 

que adquiriu o Lote ao lado da denominada Moviflor que também lhes pertence.  -------------------  

 ----------- Agradeceu a intervenção do Membro da Assembleia Luís Ruivo. -----------------------------  

 ----------- Em relação à intervenção do Membro da Assembleia Fernando Henriques, esclareceu 

que efetivamente é na Zona Industrial de Vila Verde Sul e tem a ver com o E’Leclerc, sobre 
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todas as obras que referiu estão nas preocupações do Executivo. Sobre a localização dos 

coletores, esclareceu que serviam para resolver um problema que face ás obras da Alameda a 

canalização das águas para a zona do Cercal, ganharam volume e velocidade. Quem desce, 

atrás da Caixa de Crédito Agrícola Mutuo, cerca de duzentos metros abaixo está a ser feito um 

desvio, uma divisão do coletor para ver se se consegue reduzir o caudal num dos locais. --------  

 ----------- Disse registar com agrado a referência feita ao apoio ao arrendamento e regista 

também a vertente do olhar que teve sobre o QREN.  --------------------------------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Membro da Assembleia Municipal André Chambel agradeceu os 

parabéns que dirigiu à Câmara Municipal.  ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente ás questões do QREN, esclareceu que na presente data já não era 

esse o valor a receber, foi recebido no anterior á data da presente Assembleia, cerca de 

800.000,00€ (oitocentos mil euros) estando parte da resposta dada. Acrescentou que a outra 

parte em falta é a que esperam e contam em receber, salvo algum acerto que pode existir 

sempre, mas decorrem dos 5% finais de cada obra que já se encontram praticamente todas 

fechadas. Existe apenas uma encerrada que é o depósito da água em Bustos, todas as outras 

e a primeira foi o Pólo Escolar de Oliveira do Bairro ainda estão para receber os 5%, porque as 

exigências de controlo e de verificação final, verificação e reverificação física e documental, tem 

sido galopante. Está tudo na calha e a bola está do lado do +Centro e da Comunidade 

Intermunicipal a quem o +Centro delegou algum tipo de conferências. ----------------------------------  

 ----------- Se questionarem se tinha dado jeito receber mais cedo, claro que sim e se 

questionarem se há sete anos atrás se esperava que á presente data ainda não se tinha 

recebido, claro que não. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS – 

informou que foi solicitada o uso da palavra pelo Membro da Assembleia Acácio Oliveira para 

esclarecimento, tendo-lhe sido dada; ------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- ACÁCIO OLIVEIRA – disse que respondendo ao que foi afirmado pelo Presidente da 

Câmara, não quer contrariado de forma alguma o que está escrito porque o que está escrito foi 

o que aconteceu mas o facto de terem, não três atividades, cinco atividades terem acontecido, 

aconteceram. Mas a Bancada do PS também não é assim tão ingénua que não saiba que as 

datas foram escolhidas antes de uma data célebre, e todas as atividades tiveram lugar muito 

próximas de uma data que teve a ver com o dia 4 de Outubro. --------------------------------------------  

 ----------- Disse que isso teve a sua importância e teve a sua intenção, logo não chamem 

ingénuos porque não o são. Quando se levam idosos dois dias antes para uma festa, e se faz 

sem estar prevista, a “I Feira da Ciência” nos dias 17 e 19 de setembro e tudo aconteceu dentro 

desse período. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  Presidente da Mesa da Assembleia MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS – deu 

de seguida a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para que este, se assim o entendesse, 

dissesse algo sobre a intervenção anterior.----------------------------------------------------------------------  

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

disse que enquanto estiver a ocupar o cargo de ocupa atualmente, há um calendário próprio, 

sendo que as eleições por vezes têm calendário, outras vezes não tem. -------------------------------  

 ----------- Sabe-se desde já um assalto ao puder sobre o cobertor da democracia mas rompendo 

com tudo o que é cultura democrática em Portugal e rompendo com tudo aquilo que os 

concidadãos que por todo o país entenderam votar e fazer a sua opção, não se tendo visto até 

à data, quem ganhar estar na oposição e quem perdeu estar a governar. Desejou as maiores 

felicidades em prol do país e uma boa governação. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que em Oliveira do Bairro ela existe e é demonstrada todos os dias. ----------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS – 

informou que foi solicitada o uso da palavra pelo Membro da Assembleia Armando Humberto 

Pinto, tendo-lhe sido concedida; ------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- ARMANDO HUMBERTO PINTO – disse que gostaria de questionar o Presidente da 

Câmara, se tinha acabado de chamar ladrão ao Presidente da República ou ao Primeiro-

ministro.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS – 

informou que foi solicitada o uso da palavra pelo Membro da Assembleia Acácio Oliveira para 

esclarecimento, tendo-lhe sido dada; ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ACÁCIO OLIVEIRA – dirigindo-se ao Presidente da Câmara, disse que tinha andado 

com azia durante cerca de cinquenta e cinco dias, que teve que comprar pastilhas Reni, mas 

que lhe tinha sobrado um pacote que o podia dispensar ao Presidente da Câmara.-----------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS – deu 

de seguida a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para que este, se assim o entendesse, 

dissesse algo sobre as intervenções anteriores. ---------------------------------------------------------------  

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

 ----------- Disse que por respeito à Assembleia Municipal e a todos os presentes, ficava por aqui, 

não prosseguindo com afirmações porque, farmácias existem bem perto e felizmente não sofre 

desse mal.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 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- Grandes 

Opções do Plano e Orçamento para 2016 e Mapa de Pessoal.  ---------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS – disse 

que por norma costumava dar o uso da palavra ao Presidente da Câmara, o que não iria fazer 

para já porque queria dizer umas palavras sobre municipalismo. -----------------------------------------  

 ----------- Começou por dizer que há bem pouco tempo, na presente Assembleia foi dito algo 

pelo Presidente da Câmara que lhe agradou e muito. Quando foi referido que o Município 
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realizou quatro atividades novas e é disso que se trata. -----------------------------------------------------  

 ----------- Como todos sabem, muitos portugueses ao longo de muitos anos têm afirmado que 

uma das maiores vitorias e ganhos do 25 de Abril foi precisamente o municipalismo. Pois bem, 

para seu espanto, tristeza e até mágoa, que se fala em determinadas alturas quando convém, 

mas depois no dia a dia isso esquece-se e ignora-se, o que infelizmente acontece com 

frequência no nosso país.---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que aquilo que pugnará e defenderá de futuro, quando puder e quando lhe for 

permitido é isso mesmo, defender os municípios e o municipalismo. O que se faz, o que se 

constrói, que se edifica, que se oferece a todos os concidadãos é do município, é o município 

no seu conjunto que proporciona tudo isso. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- E porque é que antes do ponto que se segue, se refere a este importantíssimo 

assunto, porque de seguida se vai tratar um ponto que espelha, talvez em termos formais, o 

ponto máximo desse exercício de municipalismo que é a discussão, aprovação das grandes 

opções de plano e orçamento, que são os documentos que orientam e regem o Executivo 

Municipal, a Câmara Municipal para desenvolver a sua atividade em prol do bem estar dos 

munícipes e em prol do desenvolvimento do concelho. É ai que o Executivo Municipal 

apresenta a sua proposta desses documentos que depois de discutida, analisada é votada e só 

depois disso, e quando é favoravelmente, se torna um meio a utilizar em defesa dos valores 

que acabou de referir. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Reafirmou que o termo, a palavra e a referência município, deve estar muito mais 

presente em cada um e de todos os portugueses porque é dessa forma que verdadeiramente e 

na prática os portugueses, consagram e consagrarão o verdadeiro valor do municipalismo. ------  

 ----------- Deu o uso da palavra ao Sr. Presidente da Câmara para que fizesse a apresentação 

da proposta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 
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disse que na sequência da introdução feita pelo Presidente da Assembleia que muito bem fez, 

referiu que há um orçamento que ultrapassa em pouco os dezoito milhões de euros, um 

orçamento adequado à realidade, já na fase final de um Quadro Comunitário de Apoio ao inicio 

de outro, ás novas regras a que se deve cumprimento. ------------------------------------------------------  

 ----------- Pela primeira vez e no âmbito da descentralização naturalmente estão referidas, na 

receita quer na despesa as respetivas competências que foram assumidas numa e noutra 

componente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Continua-se a ter um diferencial de cerca de dois milhões e meio de euros entre a 

receita corrente e a despesa corrente, não sendo uma situação pontual é regular, sistemático o 

que permite, mesmo em tempos conjunturalmente mais difíceis libertar verbas para investir. ----  

 ----------- Continua-se a prever a levar a efeito as iniciativas e eventos, apoio ao tecido 

associativo e investimentos. Investimentos não em obras muito grandes, que a essas vai-se 

estando atento, e não é por isto que deixarão se houver essa oportunidade de avançar. ----------  

 ----------- Há rubricas englobadoras ao nível da requalificação urbana, alcatroamentos e alguns 

melhoramentos ou ampliações em edifícios que tem o seu enquadramento e a sua 

possibilidade. Disse que está em crer que no desenvolver do ano se conseguirá executar obras 

próximas em todas as freguesias e que não estando elas referidas expressamente porque tem 

rubricas englobadoras. Passou a referir algumas que são consideradas prioritárias e que estão 

inseridas nessas rubricas englobadoras, acessos à feira da Palhaça com três ruas, acesso ao 

cruzeiro ou a sua ligação à Junta de Freguesia de Oiã e ao Parque do Vieiro, implementação 

definitiva do cruzamento junto à escola de condução, largo da capela de Vila Verde, porque não 

se sabe se é concluído ou não no presente ano, requalificações / asfaltamento de ruas em 

Oliveira do Bairro, Rua Maestro Alfredo Rodrigues, em Bustos Rua Gregório Hernandez, Rua 

do Cemitério, requalificação e transformação de valas foreiras, ligação ao Parque do Rio Novo 

na Mamarrosa em passeio, requalificação parcial da parte central do Troviscal, ligação da 
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Escola de Artes e Pólo Escolar, requalificação da estrada que liga a Póvoa do Forno ao 

Passadouro, entre outras estas são seguramente aquelas que se dará prioridade e 

consideradas incluídas.------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que em Bustos, uma área importante que se tem estado a trabalhar e que irá 

merecer trabalho visível e execução, são os acessos ao IPSB, para circulação de trânsito, 

melhoria, estacionamento. Acrescentou que o difícil por vezes é a negociação com alguns 

proprietários de terrenos, mas tudo está a seguir o seu curso. ---------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que escusado será de dizer que cumpre as regras do endividamento e 

prevê a amortização dos empréstimos, cumpre os limites das despesas com o pessoal, ou seja 

cumpre todas aquelas que são os estabelecimentos legais aplicados ao poder local e ao 

respetivos orçamentos. As regras da receita decorrem de práticas e médias nos seus impostos. 

 ----------- Referiu que foi apontado e decidido em Assembleia a descida do IMI para 0,3%, pese 

embora foi contemplado um valor que parece realizável, porque acabam isenções e algumas 

situações dessas, mas a receita seguramente seria menor se conforme chegou a ser proposta 

por algumas das Bancadas, que não a do PSD, tivesse sido aprovado reduções de IRS e ou 

outras reduções. Compreenderão que as receitas têm bases e essas bases seriam 

seguramente inferiores. Consequentemente sendo inferiores tinham que ser inferiores da parte 

do investimento ou da despesa e algo deixaria de estar contemplado, porque não tinha o 

equilíbrio para o balanceamento do orçamento e do débito a ver. ----------------------------------------  

 ----------- Mais importante que a apresentação é estar disponível para prestar esclarecimentos, 

considerando que é o documento mais importante para o próximo ano e que dada a sua 

importância e relevância para a vida do município a competência é da Assembleia na sua 

discussão, votação e espera que aprovação. -------------------------------------------------------------------       

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS – 

informou que de acordo com o Regimento, de seguida iriam ter lugar as intervenções dos 
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representantes dos grupos dos partidos com assento na Assembleia dai que tem de seguida o 

representante do grupo da bancada do PSD; -------------------------------------------------------------------  

 ----------- JOÃO PAULO SOL – entregou a sua intervenção por escrito, a qual se transcreve na 

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

 ----------- “Dando cumprimento aos artigos sexagésimo quarto e sexagésimo quinto do 

Regimento da Assembleia Municipal irei apresentar a posição da Bancada do PSD 

relativamente às Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano 2016 e respetivo Mapa de 

Pessoal.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 ----------- O Plano e Orçamento de Atividades para o ano de 2016 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. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Um orçamento rigoroso, real, representativo da situação económico-financeira do 

município e da inexistência de um quadro comunitário de apoio que privilegia o investimento 

público e autárquico. ---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Apesar da continuação da diminuição do valor absoluto do orçamento, 18 milhões de 

euros, comparando com os anos anteriores, é importante referenciar: ----------------------------------  

 ----------- A diferença positiva que se mantêm entre as receitas correntes e as despesas 

correntes em cerca de 2,6 Milhões de Euros. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Apoia as Associações e a área social de forma sustentável. -----------------------------------  

 ----------- Apoia as juntas de freguesia que continuam com os problemas criados pela Lei nº 75 
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de 2013.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Apoia a melhoria das condições de saúde dos oliveirenses com uma Unidade de 

Saúde Familiar para a União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa e uma extensão 

de saúde para a Palhaça. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Promove a Modernização Administrativa dos serviços prestados aos munícipes. --------  

 ----------- Promove e Privilegia a requalificação Urbana, a requalificação rodoviária e as obras de 

proximidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Continua a exigir ao Estado Central, a extensão da ligação da variante 235 ao nó da 

A17 e o Nó de acesso à A1. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Promove e dinamiza a cultura e a ciência no concelho. ------------------------------------------  

 ----------- Reduz a carga fiscal das empresas e das famílias.  -----------------------------------------------  

 ----------- O orçamento e plano de atividades para o ano de 2016 representam a continuidade do 

crescimento e desenvolvimento do concelho de Oliveira do Bairro, melhorando as condições de 

vida dos munícipes, de quem cá trabalha e de quem nos visita, tendo como prioridade as obras 

de proximidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quanto ao mapa de pessoal entendemos que está estruturado e preparado para um 

adequado funcionamento dos serviços municipais da autarquia. ------------------------------------------  

 ----------- Minhas senhoras e meus senhores a Bancada do PSD apoia e votará favoravelmente 

as Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano 2016 e respetivo Mapa de Pessoal..” ----  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS – 

informou que de acordo com as mesmas regras, de seguida iria usar da palavra o 

representante do grupo da bancada do CDS-PP. --------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ CHAMBEL – entregou a sua intervenção por escrito a qual se transcreve na 

sua íntegra; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- “Após análise das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2016 verificamos que 

é um Orçamento de Hiato, de Opções muito diminutas e de dizer-se Grande só por exagero 

premeditado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Este é um orçamento de gestão corrente, salvo raros projetos de investimento, como a 

implementação de medidas de eficiência energética nas piscinas municipais e ações de 

reabilitação e requalificação urbanas. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Verifica-se que este Hiato aguarda novidades do novo quadro comunitário de apoio e 

o início das aberturas de concurso para os projetos já contratualizados mas que aguardam 

comparticipação como são a unidade de saúde familiar da União de Freguesias e a Extensão 

do Centro de Saúde da Palhaça. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A própria reabilitação e ampliação da EB23 de Dr. Fernando Peixinho o seu 

investimento previsto para 2017 e 2018. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Denominador deste Hiato é o próprio conteúdo do Orçamento para 2016, se não 

vejamos algumas expressões que caracterizam este Hiato: ------------------------------------------------  

 ----------- -  “…consagra, uma vez mais, …”; ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- - “ … destacamos a conclusão…”; ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- - “Destaque ainda para a conclusão…”; --------------------------------------------------------------  

 ----------- - “…em 2016 continuarão…”; ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - “…implementação se encontra já concluída, …”; ------------------------------------------------  

 ----------- - “Em 2016 continuaremos…”; --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - “Continuaremos também a acompanhar…”; -------------------------------------------------------  

 ----------- - “Mantemos para 2016…”; -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - “Continuamos a apostar…”; ----------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- - “Daremos continuidade…” ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - “Pretendemos também dar continuidade…”; ------------------------------------------------------  

 ----------- - “À semelhança deste ano…”; --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- -“Mantém-se, igualmente, …”; ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- E etc.. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Verificamos inclusive, que este documento previsional prevê tão bem os investimentos 

de 2016 que alguns dos previstos já se encontram concluídos e são apresentados como 

balanço, qual Relatório de Gestão e Contas antecipado. ----------------------------------------------------  

 ----------- Este Orçamento e não Grandes Opções do Plano reflete a própria discrepância nos 

valores da despesa corrente e de capital e consequente valor global da despesa para 2016 – 

18.000.000 Euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim sendo, entendemos que o rumo político e estratégico que ressalta da proposta 

de orçamento em apreciação fica aquém das mais emblemáticas linhas de força que, do nosso 

ponto de vista, deveriam nortear as propostas em prol do desenvolvimento do concelho. ---------  

 ----------- Sendo o orçamento um documento previsional, não justifica da nossa parte mais do 

que uma atitude de expectativa que este Hiato tenha fim. Assim sendo, e porque a proposta de 

Orçamento para 2016 não surge como reveladora de grande novidade, mas mesmo nenhuma, 

não merecerá um voto diferente daquele que temos vindo a expressar nos anos anteriores. 

Tanto mais que não somos de votar contra o que é corrente.” ---------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS – 

informou que de acordo com as mesmas regras, de seguida iria usar da palavra o 

representante do grupo da bancada do PS. ---------------------------------------------------------------------  

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

sua integra; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- “O Executivo prevê uma receita de 1.390.865,00 em participações comunitárias, a 

Bancada do Partido Socialista pede ao Sr. Presidente da Câmara uma explicação mais 

pormenorizada sobre a previsibilidade desta receita. ---------------------------------------------------------  

 ----------- No Plano de Atividades: constatamos que na área da Educação está cabimentada 

uma verba de 475.000€, para construção e remodelação de escolas, bem assim como 50.000€ 

para a requalificação da EB23 Dr. Acácio Azevedo e outros 50.000€ para a requalificação da 

EB23 Dr. Fernando Peixinho, perguntamos se o executivo vai ou não apresentar uma nova 

candidatura ao Programa Portugal 2020 para a requalificação da EB23 Dr. Fernando Peixinho?   

 ----------- Na Conta 02.02 - O Executivo orçamenta 1.571.551,95 para Aquisição de Serviços – 

Outros Trabalhos especializados, não tem a Câmara uma estrutura de pessoal e quadros 

técnicos que possa fazer face a esta necessidade ou dotar-se para o efeito de um outro tipo de 

gestão mais racionado.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não nos parece aceitável gastar anualmente em serviços especializados um montante 

superior à construção de um pólo escolar, é um valor extramente expressivo para uma 

referência tão simplista, até mesmo leviana, assim como a Rubrica 02.02.25 OUTROS 

SERVIÇOS, no montante de 220.500 euros. --------------------------------------------------------------------   

 ----------- Na conta 04.08 O Executivo prevê distribuir pela Rubrica “Famílias” 199.000 euros. De 

que forma será distribuído este montante, sobre que critério, através de que ações? Ou será 

para desconto do IMI familiar? --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na Rubrica 02.02.24 - Que montante de cobranças duvidosas teve a Câmara que 

justifique 80.000 euros em Encargos de Cobrança de Receita? -------------------------------------------  

NO Plano Plurianual. ---------------------------------------------------------------------------------------------------    

 ----------- Na Rubrica 2.4.3 - 7.500 Euros em projetos de saneamento e abastecimento de água, 

porque têm a Município de arcar com despesa de uma funcionalidade da qual não é 

responsável e já não explora? ---------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Na Rubrica 2.5.1 - Será necessário explicar o montante destinado à requalificação da 

cerâmica Rocha e instalação do concelho municipal da juventude, quando na rubrica do 

concelho Municipal da Juventude só estão contemplados 5.000 euros? Vai-se instalar o 

Conselho Municipal de Juventude sem o edifício estar requalificado? Ou é mais uma rubrica de 

irá sofrer protelação para acomodar outros incrementos? Nomeadamente a duplicação do 

orçamento do CMJ para a semana da Juventude de 20.000 euros para 40.000 euros. -------------  

 ----------- Na Rubrica 3.3.1 - Que infra-estruturas poderão beneficiar o Nó de ligação à A1 no 

montante de 25.000€? -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na conta 3.2 - O Executivo vai despender 600.000€ no quadro de Investimentos 2014-

2020 (100.000) e nos Espaços de Atividades Económicas (500.000). Em que consistem estes 

600.000 concretamente?  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Depois de constatarmos que este executivo já retirou do nosso último programa 

eleitoral algumas das nossas propostas ao eleitorado do nosso Concelho, atrevemo-nos a 

desafiar este executivo e dentro do espírito da muito oportuna intervenção do Presidente da 

Mesa da Assembleia Municipal, a: ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na área da GESTÃO – A criar o chamado “Orçamento Participativo” fomentando 

assim a participação direta dos munícipes nas decisões sobre problemas que os afetam; 

dirigindo-se ao Presidente da Câmara disse que não tem havido essa coragem, pensando 

mesmo que até ao fim do mandato também não a irá ter. ---------------------------------------------------  

 ----------- Na área da EDUCAÇÃO – Rever a carta educativa e criar um Plano Municipal 

Estratégico para a Cultura e Desporto; ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Colaborar com as escolas e famílias na diminuição do abandono e absentismo 

escolar;-  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Promover e incentivar a existência de oferta de educação de adultos junto das Escolas 

e/ou IEFP; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Promover uma crescente integração das minorias. -----------------------------------------------  

 -----------  Na área da POLÍTICA SOCIAL/SAÚDE – Incentivo à natalidade. ----------------------------  

 ----------- Na área do DESPORTO e LAZER – Criar uma carta desportiva Concelhia; ---------------  

 ----------- Dinamizar à atividade desportiva promovendo campeonatos entre escolas de várias 

modalidades; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Construir circuitos de manutenção no Concelho. --------------------------------------------------  

 ----------- Na área da CULTURA – Promover o diálogo e complementaridade entre as várias 

associações Concelhias; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Garantir a transparência na atribuição de subsídios e apoios às diversas associações;  

 ----------- Criar oficinas Sociais. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na área da AGRICULTURA – Criar um gabinete de apoio aos agricultores em parceria 

com as Cooperativas do Concelho e com os Serviços competentes do Ministério da Agricultura;  

 ----------- Estabelecer parcerias com os Municípios vizinhos, empresas e Associações ligadas à 

produção agro-alimentar para a divulgação e promoção dos produtos de marca Bairrada 

(vinhos, batata, Kiwi, legumes, etc.) -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Promover o Mercado Municipal da cidade e sensibilizar os nossos agricultores e 

comerciantes a utilizá-lo, não é só o “viva a Alameda” que é importante. -------------------------------  

 ----------- Na área do TURISMO – Valorização, manutenção e promoção dos nossos recursos 

naturais, nomeadamente dos vales dos rios Cértima e Levira; ---------------------------------------------  

 ----------- Promoção dos nossos Museus; -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Recuperação e valorização de antigos moinhos de água e criar uma rota dos moinhos, 

com percursos pedonais e clicáveis ao longo dos cursos de água. ---------------------------------------  

 ----------- Na área da INDÚSTRIA e COMÉRCIO – Criar incentivos à fixação de novas indústrias 
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não poluentes; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Atribuir um prémio de responsabilidade social às empresas que mais contribuírem 

para a redução efetiva do desemprego; --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Criar oficinas de Inovação, Emprego, Empreendedorismo, sustentabilidade e eficiência 

no uso de recursos energéticos. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na área do EMPREGO - Fomentar a ocupação de pessoas em situação de 

desemprego e/ou reforma;--------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Criar as jornadas do Emprego na Bairrada, com a organização da “feira do emprego”.  

 ----------- E por último na área da SEGURANÇA – Garantir a requalificação do Posto da GNR de 

Oliveira do Bairro; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Se efetivamente são “AS PESSOAS QUE MOVEM” e do qual fazem o vosso lema e 

afirmam ser a vossa ”MISSÃO” então, privilegiem estas 10 (dez) áreas nas vossas “grandes” 

Opções do Plano e Orçamento para o próximo ano.” ---------------------------------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Presidente da Mesa disse que o que foi apresentado, mostra bem o 

que foi transmitido na sua intervenção e agradeceu a sua sabedoria. -----------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS – 

solicitou aos Membros da Assembleia, que pretendessem efetuar as suas intervenções, dando 

de seguida o uso da palavra aos mesmos; ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- GLADYS DEL CARMEN – começou por dirigir os seus cumprimentos a todos os 

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

 ----------- Entregou a sua intervenção por escrito a qual se transcreve na sua integra; --------------  

 ----------- “Senhores deputados; -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Cabe-nos analisar e aprovar o documento das Grandes Opções do Plano e 
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Orçamento, documento que irá traçar as linhas orientadoras para o ano de 2016. -------------------  

 ----------- Este documento de importância capital para o desenvolvimento sustentado e sublinhe-

se, igualitário na distribuição de recursos financeiros, ou pelo menos assim deveria ser, explana 

a concretização de novos investimentos, tendo sempre em conta obras de proximidade nas 

freguesias, linguagem a que este mesmo documento dá ênfase, devendo assim garantir, 

nessas linhas condutoras da igualdade e proximidade a melhoria das condições de vida dos 

fregueses e munícipes. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O poder local, nasce pela necessidade de descentralização do poder central, 

colocando perto de todos os cidadãos, na lógica suprema do funcionamento da democracia 

cujos pilares são a liberdade e igualdade e a solidariedade. ------------------------------------------------  

 ----------- A Constituição portuguesa consagra que todos os cidadãos são iguais aos olhos do 

poder, nenhuns valem mais que outros e todos devem ser tratados tendo como base esses 

mesmos pilares.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- É verdade que em tempos de contenção de despesa pública, se façam cortes, se 

reorientem prioridades, mas nas orientações dos investimentos devem ser utilizados os 

mesmos pesos e as mesmas medidas. Espero e tenho a certeza, que estes valores são as 

linhas orientadoras do exercício do Sr. Presidente da Câmara, assim o espero. ----------------------  

 ----------- Sei que os investimentos e obras não podem ser feitos todos ao mesmo tempo, tenho 

bom senso, sem dúvida que entendo. Mas os orçamentos não podem contemplar sempre os 

mesmos. O estabelecimento das prioridades terá que ser reorganizada, terá que ser igualitária.  

 ----------- Depois da nota introdutória passemos á análise de alguns aspetos do documento. -----  

 ----------- Congratulo-me que o documento dê destaque à reabilitação urbana e requalificação 

rodoviária. Foi com satisfação que constatei que estão previstos no quadro de investimento do 

pacto para o desenvolvimento e coesão territorial da CIRA, para o concelho de Oliveira do 

Bairro a reabilitação e ampliação da escola EB23 Dr. Fernando Peixinho, o Centro de Saúde – 
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Extensão da Palhaça e a Unidade de Saúde Familiar das freguesias de Bustos, Troviscal e 

Mamarrosa, embora sem comparticipação contratualizada. A implementação de projetos como 

a RAPIS que visam a modernização administrativa. Nessa política de proximidade é também de 

realçar a instalação de Espaços do Cidadão no concelho, distribuídos pelas quatro freguesias. -  

 ----------- Mas, dou um realce especial à redução das dívidas que o município detém, dívidas de 

médio e longo prazo à Banca. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na análise das contas, realço o diferencial positivo entre a receita e a despesa 

corrente de um valor de 2.666.606,00€ (dois milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, 

seiscentos e seis euros) e espero que algum desse valor seja investido na vila de Bustos. -------  

 ----------- Se o documento das Grandes Opções do Plano e Orçamento explicita, em letras 

maiúsculas que “Servir com responsabilidade e determinação” promove a coesão social e o 

desenvolvimento, então é chegada a hora de reclamar essa promoção e desenvolvimento para 

a vila de Bustos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Sem mais delongas, deixo aqui, nesta Assembleia, algumas questões que pretendo 

ver respondidas, não só eu, mas todos os fregueses de Bustos, ao Sr. Presidente da Câmara: -   

 ----------- Para quando a pavimentação da rua José Gregório Hernandez, sita no lugar da 

Picada. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Senhor presidente, vai proceder à compra de terrenos e ao alargamento da rua do 

Colégio que dá acesso ao IPSB.  -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Irá pavimentar a rua do cemitério de Bustos.  -------------------------------------------------------  

 ----------- Para quando a aquisição definitiva do terreno onde está implantada a Feira de Bustos 

ou, a compra para a mudança da mesma.  ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Outra questão, prende-se com a biblioteca, que mais adiante será discutida noutro 

ponto. ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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 ----------- Da análise do mesmo documento aparece o projeto para a Incubadora de Empresas, 

projeto que resulta da parceria entre a CIRA e a Universidade de Aveiro, e que tem como metas 

dinamizar o desenvolvimento social e económico do Concelho, atraindo empreendedores e 

empresas por isso é legítimo perguntar:  -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Há ou não interesse ou previsão de assumir publicamente, de uma vez por todas, 

algum investimento no planeamento e reorganização da Zona Industrial de Bustos, repondo 

justiça a anos de abandono a que está votada.  ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Se assim não for, mais uma vez, a Vila de Bustos, ficará novamente deixada de parte, 

passando ao lado na captação de verbas que o QREN disponibilizou, durante todos estes anos, 

nestas e noutras áreas.”-----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- JOÃO BASTOS – começou por dirigir os seus cumprimentos a todos os presentes. ---  

 ----------- Disse que iria tomar a liberdade de agradecer, em nome do presidente da Escola da 

Artes da Bairrada Dr. Eleutério Marques, todas as palavras de agradecimento que tinham sido 

dirigidas pelos Membros da Assembleia à Escola de Artes da Bairrada, não por ter algum cargo 

na direção da escola, mas porque também se sente agradecido pelo trabalho desenvolvido pela 

escola na formação musical dos seus três filhos. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que é muito gratificante para os pais saberem que os seus filhos estão 

ocupados com algo de útil, e não andam na rua ou em casa agarrados aos jogos. Apelou à 

Câmara Municipal e à Junta da União de freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa, que 

mantenham e reforcem os apoios que têm dado a esta coletividade e a todas as outras 

associações, especialmente aquelas que criem dinamismo, que tenham atividade na área 

social. Disse que iria reforçar o pedido do Dr. Eleutério Marques para que todos acarinhem esta 

associação e todas as associações. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente ao documento em discussão disse que há muitas atividades 

referenciadas de âmbito cultural, que em sua opinião são necessárias, mas que são demasiado 
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focadas na cidade de Oliveira do Bairro, devendo as mesmas serem extensíveis ás outras 

freguesias porque há mais Alamedas. Sugeriu à Câmara Municipal que expandisse as 

atividades para fora da cidade de Oliveira do Bairro e porque não organizar a próxima Festa da 

Juventude numa outra freguesia do concelho de Oliveira do Bairro.  -------------------------------------   

 ----------- Presidente da Junta da União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa 

DUARTE NOVO – começou por dirigir os seus cumprimentos a todos os presentes. ---------------  

 ----------- Disse que iria aproveitar a oportunidade para dirigir umas palavras ao Presidente da 

Escola de Artes da Bairrada Dr. Eleutério Machado, dizendo que estavam presentes dirigentes 

associativos de outras associações sendo uma demonstração de que existem mais 

associações na União de Freguesias e existem com qualidade, devendo todos lutar para que 

não deixem de existir.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Presidente da Câmara, disse que iria aproveitar algumas das sua 

palavras quando disse, que é dever de todos intervir em pontos tão importantes no concelho, 

como no seu entendimento também é importante a definição das novas Opções, das 

estratégias e em particular para a União de Freguesia. Acrescentou que não poderia de mostrar 

o seu agrado pelo facto do Membro da Assembleia Gladys Del Carmen, ter feito uma 

intervenção focada, direta e precisa, dirigindo-lhe os parabéns. -------------------------------------------  

 ----------- Referiu que muitas das situações focadas pelo Membro da Assembleia Gladys Del 

Carmen, também as iria focar, tendo-lhe sido assim poupadas as palavras. Concordou que 

existe uma verba grande, substancial para estruturar as estradas, algo que tem defendido com 

unhas e dentes, durante os últimos dois anos, vendo por isso com bons olhos que se vai 

apostar nessa matéria, em obras que não são de grande vulto mas que são importantes, são de 

acessos em todas as vilas da União de Freguesias. Acrescentou que era importante de forma 

equitativa distribuir e fazer as obras de proximidade, que satisfazem as vontades e as 

necessidades dos fregueses de uma forma estratégica. -----------------------------------------------------  
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 ----------- Disse que gostaria de partilhar a ideia do Membro da Assembleia Gladys Del Carmem 

relativamente á Zona Industrial de Bustos, pensando que quando se define um verba grande 

para estruturação de vias, que a Zona Industrial de Bustos estará contemplada na sua via 

principal, sendo talvez a mais importante entrada do concelho de Vagos, sendo um ponto de 

entrada para muita gente que entre no Concelho de Oliveira do Bairro, tem grandes 

investimentos já realizados, que se mantém com muitos postos de trabalho, antevendo-se mais 

postos de trabalho. Espera que o município olhe pela referida Zona Industrial para que ela 

própria seja apelativa para que mais investimento lá exista. Assim como existiu o olhar de 

ampliação da mesma, espera que exista esse olhar na estruturação.------------------------------------  

 ----------- Relativamente à delegação de competências, disse que não poderia deixar de referir 

que em sua opinião as freguesias têm competência e capacidade para fazer as obras de 

proximidade e de pequena estrutura, tem existido um caminho sobre esse aspeto de há dois 

anos a esta parte. Dirigindo-se ao Presidente da Câmara disse que em sua opinião seria 

necessário reforçar esse caminho, estando visível a todos esse trabalho e cuidado, dando 

ênfase ao trabalho realizado na rotunda do Sobreiro, que não sendo competência da Junta de 

Freguesia, mas esta mantém cuidada a sua apresentação pois é o cartão de visita a quem lá 

passa. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que entendia que estando num novo Quadro Comunitário, sabendo que será 

diferente, por aquilo que conhece, deu conhecimento que gostaria de candidatar alguns 

projetos para a Junta de Freguesia, lançando o desafio que projetos conjuntos também são 

importantes que existam para que, quer as Câmaras quer as Juntas de Freguesia através das 

Câmaras, tenham a possibilidade de cativar alguns pequenos nichos de atividades, que 

poderão não ser de investimentos mas que poderão ir de encontro à proximidade que todos 

anseiam. Acrescentou que no dia anterior à presente Assembleia foi um verdadeiro exemplo de 

proximidade e de serviço ao cidadão com a abertura dos Espaços do Cidadão nas freguesias 

do Concelho de Oliveira do Bairro. ---------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Referindo-se aos bens históricos, ao património e ao património edificado, disse que 

os fundos comunitários para esses projetos, não existem ou se existem são muito difíceis de 

obter tendo em atenção as especificidades. Mas não existindo e não se podendo fazer tudo de 

uma só vez, que se façam que se preservem edifícios de traça mais importante que existem no 

concelho, porque é de extrema relevância que se façam. ---------------------------------------------------  

 ----------- MARCOS MARTINS – entregou a sua intervenção por escrito, a qual transcrevo na 

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

 ----------- “Congratulo-me com o plano de atividades apresentado e vejo com muita satisfação a 

aposta em obras de proximidade, levando a todos os nossos concidadãos uma melhoria na 

qualidade de vida. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Confesso que, há pouco mais de um mês, tive a oportunidade de fazer com alguns 

elementos do corpo diretivo de algumas associações do concelho, um exercício sobre quais as 

obras que gostaria de ver efetivadas neste mesmo concelho.----------------------------------------------  

 ----------- Acredite Sr. Presidente da Câmara que, estes membros da nossa comunidade com 

funções de liderança associativa e em muitos casos sendo voz de grupos extensos de pessoas 

que vivem e/ou trabalham no concelho, sugeriram-me que “veriam com bons olhos” um grande 

leque de atividades que na sua maioria, cerca de 90% são precisamente este tipo de obras. 

Obras de proximidade: a estrada; o passeio; o caminho; a vala; etc. -------------------------------------  

 ----------- Muito bem, Sr. Presidente. Continua atento às pretensões dos nossos munícipes. Em 

suma, continua no bom caminho!” ----------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- JOÃO PAULO SOL – entregou a sua intervenção por escrito, a qual se transcreve na 

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

 ----------- “O plano de atividades e orçamento para o ano de 2016 tem um valor global previsto 

de 18 Milhões de euros. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- As receitas correntes são cerca de 14,4 Milhões de euros, ou seja, 80 % do orçamento 

da receita, as receitas de capital cifram-se em 3,6 Milhões de euros. ------------------------------------  

 ----------- Quanto à despesa, as despesas correntes são cerca de 11,7 milhões de euros, 

existindo ainda um valor de 6,3 Milhões de euros para as despesas de capital. ----------------------  

 ----------- Tendo em atenção o plano plurianual de investimentos vou referenciar algumas 

rubricas que considero muito relevantes para a atividade autárquica no ano de 2016: --------------  

 ----------- 150 mil euros para a aquisição de terrenos , equipamentos, vias, parques e infra-

estruturas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 500 mil euros para investimento em espaços de atividades económicas. -------------------  

 -----------  Cerca de 1 Milhão e 260 mil euros para investimento em requalificação e beneficiação 

da rede viária, reabilitação urbana, sinalização vertical, horizontal e de trânsito. ---------------------  

 ----------- Caros colegas desta Assembleia, minhas senhoras e meus senhores, o executivo 

municipal tem como principal aposta no orçamento de 2016 as obras de proximidade. ------------  

 ----------- Depois de grandes investimentos na educação, na cultura e na reabilitação urbana da 

cidade de Oliveira do Bairro, chegou a hora de resolver as pequenas situações que vão 

existindo pelo concelho fora e que os munícipes anseiam pela sua resolução.” ----------------------  

 ----------- Disse que antes de terminar gostaria de deixar duas notas sobre algumas 

intervenções que ouviu anteriormente de Membros da Assembleia das Bancadas do CDS e do 

PS e que lhe tinham deixado algumas dúvidas. ---------------------------------------------------------------- 

 ----------- Referiu que ao ouvir o Membro da Assembleia André Chambel, que até à data 

criticavam os investimentos efetuados, os oito Polos Escolares, o Quartel da Artes, os custos 

elevados e de manutenção, criticas que foram sendo ouvidas ao longo dos anos. Neste 

orçamento que infelizmente não contempla este tipo de investimentos, porque não é possível, 

também não são a favor do orçamento. Ou seja, não consegue perceber o que o CDS pretende 
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concretamente, que seja incluído nos orçamentos municipais. ---------------------------------------------  

 ----------- Disse que também ouviu atentamente o Membro da Assembleia Acácio Oliveira, que 

apresentou muitas situações. Pegando em duas ou três, disse que relativamente à questão dos 

orçamentos participativos, em sua opinião, deixam muitas dúvidas relativamente a quem 

escolhe as iniciativas, a quem vota, como é que a votação, se é por telefone, por internet. Tem 

duvidas de como funciona um orçamento participativo, pedindo desculpa e respeitando quem 

gosta dos orçamentos participativos, mas para si não há nada mais participativo do que umas 

eleições autárquicas, que escolhem uma Assembleia Municipal, um Executivo, não havendo 

por nada mais democrático e participativo. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Depois também ouviu atentamente, um conjunto de preocupações em relação à 

matéria da educação. Todas as preocupações que foram deixadas, são legítimas, pertinentes e 

louváveis, preocupações que todos devem ter em atenção. Mas, ao mesmo tempo disse ter 

ficado novamente confuso, porque primeiro criticaram os Pólos Escolares, que eram muitos, há 

três ou quatro meses atrás, votaram contra a Delegação de Competências do Ministério da 

Educação à Autarquia, que possibilita ainda mais ferramentas, mais capacidade de resposta a 

todas essas preocupações, ou seja, as preocupações são legitimas mas ao mesmo tempo a 

atuação do PS, não lhe parece que tenha contribuído para a resolução dessas preocupações. -  

 ----------- De entre as prioridades do PS, lançadas pelo Membro da Assembleia Acácio Oliveira, 

mesmo ouvindo com o máximo de atenção, disse que mais uma vez ficou confuso, porque sem 

qualquer hesitação ou qualquer duvida, as obras de proximidade do orçamento apresentadas 

pelo Executivo do PSD, são no seu entender, a verdadeira vocação dos municípios e mais do 

que isso, os grandes anseios que a população do concelho têm. -----------------------------------------  

 ----------- Reforçou que daria o seu apoio ao Orçamento apresentado. ----------------------------------    

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS – deu 

novamente a palavra aos Membros da Assembleia André Chambel e Acácio Oliveira, por 
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solicitação dos mesmos, para prestarem esclarecimentos; -------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ CHAMBEL – dirigindo-se ao Membro da Assembleia João Paulo Sol, disse 

que não via onde estava a confusão.  -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que sempre foi contra a quantidade ou a proliferação de Pólos Escolares, 

não valendo a pena dizê-lo outra vez.  ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente ás opções e o que o CDS entende que deveria estar o Orçamento, 

disse que já tem feito referência nas suas intervenções, ao longo dos últimos anos, para além 

do programa eleitoral, mas prometeu que para o próximo ano as trará novamente, só não o fez 

desta vez por querer poupar os presentes de ouvirem mais uma vez as prioridades do CDS. ----   

 ----------- Acrescentou que há um período próprio para fazerem referência ao que acham 

importante que faça parte do Orçamento, estatuído no estatuto da oposição, em que o Sr. 

Presidente da Câmara envia o projeto de Orçamento para as Comissões Políticas, estas 

pronunciam-se relativamente ao Orçamento, tentam incluir algumas das suas prioridades no 

Orçamento e o Sr. Presidente da Câmara na sua competência de poderes diz sim ou não, 

normalmente diz não, mas são assim as regras. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Lembrou que desde que é Líder da bancada do CDS, sempre disse que um 

Orçamento é um conjunto de intenções.  -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que o Sr. Presidente da Câmara pela primeira vez não tem um Orçamento 

empolado, porque também não vale a pena empolá-lo, porque sabe que mal abram as 

aberturas dos concursos o Sr. Presidente da Câmara fará uma revisão orçamental, para poder 

cabimentar o real valor das candidaturas, que é para poder ser aprovado e ser executado, por 

isso o que se está a fazer na presente Assembleia é um conjunto de intenções.  --------------------  

 ----------- Referiu que a Bancada do CDS, acha que as opções atuais são muito diminutas, 

sabendo que se está num período de hiato, em pausa, á espera. No entanto serve para saber 

que o orçamento da Câmara Municipal corrente são dezoito milhões de euros e a partir dai é 
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intenções de investimento, empolamentos.  ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Sr. Presidente da Câmara, disse que quando o mesmo se tinha 

referido que as opções relativamente aos impostos e ás reduções de impostos, que a Bancada 

do CDS vem várias vezes fazê-lo, lembrando que foi o único que foi contra, na ultima votação 

feita na Assembleia relativamente aos impostos, mais propriamente ao IRS, verifica-se que a 

receita prevista de IRS são seiscentos mil euros, sabe-se também que é previsível que a 

diferença entre as despesas correntes e a receita corrente são dois milhões e seiscentos mil, 

ou seja, ainda havia muito dinheiro para sobrar se o Sr. presidente da Câmara fizesse o favor 

de dar o sinal de baixar a comparticipação da taxa variável de IRS, e permitir que lhe dirija os 

parabéns nesse ponto, o que ainda não conseguiu. ----------------------------------------------------------  

 ----------- ACÁCIO OLIVEIRA -  dirigindo-se ao Membro da Assembleia João Paulo Sol, disse 

que se este não sabe o que é um orçamento participativo a bancada do PS está na 

disponibilidade de o fazer entender como funciona, e de dar formação à Bancada do PSD sobre 

o que é um orçamento participativo. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Solicitou ao Membro da Assembleia João Paulo Sol que não confunda “alhos com 

bugalhos”, sendo duas coisas diferentes. O que foi falado no passado, não interessa para o 

presente, na presente data discute-se, analisa-se as Grandes Opções do Plano, é um 

orçamento estando em causa dezoito milhões, estando em causa questões importantes para a 

vida futura dos oliveirenses. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dentro da questão, da importância que o assunto tem, que tem que se ver que aquilo 

que o PS trouxe e se há duvidas e se não se compreende e não se sabe do que se falou ou o 

que se apresentou, dirigindo-se ao Membro da Assembleia João Paulo Sol, disse que lhe 

poderia facultar e ao Executivo também, para que possa desenvolver com tempo aquilo que 

são as propostas da bancada do PS, sérias e de futuro para um concelho melhor, que merece o 

melhor, uma vida com qualidade, não sendo só festas, porque não é só isso havendo muito 
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mais vida para além da vida e muito mais para além das festas. ------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS – deu 

de seguida a palavra ao Sr. Presidente da Câmara; ----------------------------------------------------------  

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

disse que para além dos esclarecimentos que tinha feito aquando da apresentação do 

orçamento e que se dispensa de repetir, gostaria de acrescentar o seguinte; -------------------------  

 ----------- Não fez referência à Zona Industrial de Bustos, mas como todas as outras, por força 

de ainda estar vigente a revisão do PDM e contemplar a ampliação de Zonas Industriais, já 

estavam a ser estudadas áreas para intervenção, sendo certo que não iriam conseguir chegar a 

todas ao mesmo tempo, mas tem conhecimento que Bustos será uma das necessidades 

merecendo por essa atenção. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quanto ao valor de seiscentos mil euros em áreas de atividade económica, esclareceu 

que eram agora assim denominadas as áreas de expansão industrial, sendo terrenos, infra 

estruturas e outras intervenções ligadas a essas mesmas áreas. -----------------------------------------  

 ----------- Disse pensar que as pessoas por vezes falam sem saber do que falam, esclarecendo 

que todos os anos aparecem encargos de cobrança no orçamento e todos os meses a Câmara 

Municipal vê cortado no seu IMI, no seu IMT, na sua Derrama encargos de cobrança, seja pelo 

governo do PS, do PSD ou seja da coligação. Logo a questão deve ser dirigida, não no 

presente fórum mas a outro. Esclareceu ainda que não havia contenciosos, e os que existiam 

estavam bem expressos.----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente aos serviços especializados, disse que por muita especialização que a 

Câmara tenha, como é sabido e de há décadas, não está especializada na recolha do lixo, não 

está especializada na produção, distribuição da iluminação e da luz elétrica, entre outras. --------  

 ----------- Sobre a questão do orçamento participativo, esclareceu que enquanto estiver à frente 

dos destinos do Concelho de Oliveira do Bairro e na presente função, não concorda e não 
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haverá orçamento participativo. Referiu que não era uma questão de coragem, sendo pelo 

contrário, uma questão de determinação, estando também disponível, fora do presente fórum, 

para explicar as suas razões. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Agradeceu a intervenção do Membro da Assembleia Gladys Del Carmen. -----------------  

 ----------- Sobre o fazer festas fora da cidade, esclareceu que há só uma cidade no concelho e 

seguramente que as Juntas de Freguesia, as Associações, as forças vivas poderão fazer, as 

festas que entenderam nas suas vilas, lugares. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que não poderia aceitar que dezoito milhões seja um orçamento corrente, 

estando explicito no documento o que são receitas e despesas correntes, sendo uma questão 

de leitura, dispensando-se por isso de comentar.  -------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que em todas as zonas mais centrais das sedes de freguesia, vilas e de 

variadíssimos lugares do concelho, estão a ser, na área do planeamento e do SIG, a ser 

levadas a efeito e virão à Assembleia, decorrendo da lei, áreas de reabilitação urbana AROS, 

querendo trazê-las todas de uma assentada, para todo o concelho, e elas permitirão sobretudo 

benefícios para os privados, reconstruírem por força de existirem isenções de IMI, redução de 

taxas, de IVA. Referiu que se está atento em todas as frentes. --------------------------------------------  

 ----------- Disse que para terminar o esclarecimento queria referir que não conseguiu perceber 

de nenhuma das intervenções, nenhum aumento ou perspetiva de aumento de receita em área 

nenhuma, sobre regra ou que fundamento, mas ouviu de todas as intervenções, umas mais 

outras menos, criar, fazer, reforçar, investir, fazer mais festa. Disse que como não sabe fazer 

essas coisas sem dinheiro e como não viu nenhuma proposta, ou as que existiram e podiam 

ser levadas a efeito eram de redução de receita, fazendo-o lembrar o governo que tinha tomado 

funções no dia anterior ao da realização da presente Assembleia. ---------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS – deu 

conhecimento que o Membro João Paulo Sol tinha solicitado o uso da palavra, tendo-lhe sido 
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concedida; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- JOÃO PAULO SOL – dirigindo-se ao Membro da Assembleia Municipal Acácio 

Oliveira, disse que agradecia a disponibilidade demonstrada para lhe dar formação a si e a toda 

a Bancada do PSD, achando isso muito interessante mas de facto, de tal forma pensa perceber 

o que é um orçamento participativo, porque tem acompanhado o que acontece na Câmara de 

Lisboa, e se pretender podem analisar em conjunto e depois que lhe diga o que acha dos 

orçamentos participativos. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se ainda ao Membro da Assembleia Municipal Acácio Oliveira disse que lhe 

parece que o mesmo é que precisa de formação, porque está na Assembleia Municipal como 

Membro da Assembleia há tantos anos e depois coloca duvidas ao Sr. Presidente da Câmara, 

sobre rubricas do orçamento que normalmente tê sido sempre da mesma forma. Esclarece que 

as rubricas vêm num bolo e depois são alocadas ás diversas situações. Em tom irónico disse 

que afinal havia também alguém que precisava de formação. ---------------------------------------------  

 ----------- Disse que agradece que lhe seja enviado um mail com as propostas apresentadas 

pelo PS, para que lhe possa mostrar quantas é que não são da competência de uma autarquia, 

porque muitas das propostas apresentadas, não são da competência da autarquia. ----------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS – 

informou que tinha assim encerrado o período de debate do Orçamento e das grandes Opções 

do Plano. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi o presente assunto colocado à votação. --------------------------------------------------------  

-----------Efetuada a votação, verificou-se que o assunto: 5.2- Grandes Opções do Plano e 

Orçamento para 2016 e Mapa de Pessoal, foi Aprovado por Maioria com 13 Votos a Favor, 

9 Abstenções, e 2 Votos Contra, ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Abstenções dos Membros da Assembleia dos Membros da Assembleia Gladys Del 

Carmen da Bancada do PSD, e todos os Membros da Bancada do CDS excetuando o 
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Presidente de Junta da União de Freguesias Duarte Novo e representante da Junta de 

Freguesia de Oiã Armindo Silva. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Votos contra dos Membros da Assembleia Armando Humberto Pinto e Acácio Oliveira 

da Bancada do PS. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS – deu 

o ponto por concluído, questionando se os Membros da Assembleia do PS, pretendiam fazer 

alguma declaração de voto, o que não veio a suceder. ------------------------------------------------------  

 ----------- Em seguida deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 5.3- Autorização 

Prévia da Assembleia Municipal nos termos da alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 

8/2012, de 21 de fevereiro. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS – deu 

de seguida a palavra ao Sr. Presidente da Câmara a fim de fazer a apresentação da proposta; -  

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

disse que é o cumprimento de algo que é obrigatório, que está previsto na Lei, há una anos a 

esta parte, com uma ou outra nuance, vindo aqui para essa mesa autorização prévia da 

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

 ----------- Disse ficar à disposição para algum esclarecimento. ---------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS – 

informou que estava aberto o período de debate, solicitando assim aos Membros da 

Assembleia que pretendessem intervir neste ponto que fizessem a sua inscrição, dando de 

seguida o uso da palavra aos mesmos. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ CHAMBEL – deu conhecimento aos presentes que, como já tinha transmitido 

ao Sr. presidente da Mesa, teria que se ausentar, aproveitando a oportunidade para informar e 

para que não haja dúvidas relativamente a qualquer possibilidade de algo que não vá de acordo 
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com o Regimento, que é do seu entendimento e da sua Bancada, que os trabalhos poderiam 

terminar no presente dia, mesmo que houvesse necessidade de prolongar um pouco mais para 

alem da uma hora. Quis deixar claro, para que não houvesse duvidas que pelo facto de se 

ausentar que possa por em causa alguma decisão. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS – disse 

que ficava registado tudo o que tinha sido dito pelo Membro da Assembleia André Chambel, 

ficando a Mesa satisfeita com isso. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo mais intervenções, deu assim por concluído o ponto da Ordem de 

Trabalhos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi o presente assunto colocado à votação. --------------------------------------------------------  

-----------Efetuada a votação, verificou-se que o assunto: 5.3- Autorização Prévia da 

Assembleia Municipal nos termos da alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012, de 21 

de Fevereiro, foi Aprovado por Unanimidade. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Em seguida deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 5.4- 

Informação/Proposta nº 80-Mandato 2013/2017 – Recrutamento de Trabalhadores; ----------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS – deu 

de seguida a palavra ao Sr. Presidente da Câmara a fim de fazer a apresentação da proposta; -  

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

disse que no âmbito do documento há pouco aprovado e de forma a permitir o Executivo estar 

munido da possibilidade de, se assim o entender necessário, proceder ao recrutamento, à 

contratualização de pessoas, estar em perfeita condição para o fazer. ----------------------------------  

 ----------- No âmbito do limite e que em relação à contratualização está excecionado desse 

mesmo limite, nomeadamente no que diz respeito à área da Educação, ficando assim 

habilitados enquanto Executivo, se necessário poder ir até aos limites previstos e trazidos aos 
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Membros da Assembleia, para discussão, análise e respetiva votação. ---------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS – 

informou que estava aberto o período de debate, solicitando assim aos Membros da 

Assembleia que pretendessem intervir neste ponto que fizessem a sua inscrição, dando o uso 

da palavra aos mesmos. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- “Considerando que irá ser cumprida a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, a 

Lei do Orçamento do Estado para 2015 e verificados todos os requisitos cumulativos e de 

acordo com a Lei vigente e também baseados nos princípios da boa-fé do executivo, não nos 

opomos ao recrutamento de trabalhadores, porém, queremos deixar aqui duas chamadas de 

atenção, a saber: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A primeira, prende-se com o facto de não podermos partir do princípio da 

“PREVISIBILIDADE” de que talvez se vá reformar, ou está de baixa e se vai ter ou não 

limitações físicas, ou mesmo, que se PREVÊ que cinco das contratações sejam efetuadas a 

termo resolutivo, ou ainda, a título de exemplo, existe um número bastante significativo de 

baixas ao longo do ano letivo, por situações de doença prolongada ou resultantes de acidentes 

de trabalho; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A segunda, prende-se com o facto que com estas contratações o Município ultrapassa 

o seu RÁCIO ao nível dos Assistentes Operacionais em 3 (três) Assistentes Operacionais, o 

que se nos afigura existir aqui alguma falta de rigor no absoluto cumprimento da Lei Vigente, 

mas para que a Bancada do Partido Socialista, fique bem esclarecida, agradecemos que o Sr. 

Presidente da Câmara nos esclareça sobre esta nossa preocupação. (A lei é dura mas é para 

cumprir)”  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS – deu 



 

Sessão da Assembleia Municipal de 27.11’15   76|99 

de seguida a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para que pudesse comentar a intervenção 

anterior, se assim o entendesse; -----------------------------------------------------------------------------------  

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

disse que iria responder ás questões levantadas, informando que as informações e os técnicos 

municipais, subscrevem as informações, são apresentadas sempre no cumprimento da lei. ------  

 ----------- Relativamente à primeira parte da intervenção disse que seguramente ninguém 

consegue prever o que acontece em pouco tempo, mas no mínimo há a obrigação quando se 

gere, de saber o que se tem passado em termos históricos, o que se vive atualmente e 

sobretudo e principalmente, como se presta serviço a pessoas, a crianças nas escolas e essas 

mesmas crianças têm que ter garantido quem tome conta delas e essa responsabilidade é da 

autarquia. A isso chama-se gerir. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS – deu 

assim por terminado o período de debate. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi o presente assunto colocado à votação. --------------------------------------------------------  

-----------Efetuada a votação, verificou-se que o assunto: 5.4- Informação/Proposta nº 80-

Mandato 2013/2017 – Recrutamento de Trabalhadores, foi Aprovado por Unanimidade. ----  

 ----------- Em seguida deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 5.5- Apreciação 

e discussão sobre a instalação e funcionamento do Pólo de Leitura de Bustos; --------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS – disse 

que relativamente ao presente ponto da Ordem de Trabalhos e ao seu agendamento, informou 

que tinha sido decidido na reunião da Comissão Permanente, que se realiza sistematicamente 

antes de cada Assembleia Municipal Ordinária.  ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ter sempre a oportunidade de suscitar aos Membros da Comissão Permanente 

se existe algum ponto que gostassem de ver abordado, discutido ou votado na respetiva 
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Assembleia Ordinária. Assim aconteceu, tendo sido feita uma proposta para se incluir um ponto 

sobre o Pólo de Leitura de Bustos e depois de ser analisada a proposta, ficou decidido que 

havia motivos para que o assunto, manifestamente importante para a população de vila de 

Bustos, que teve dimensão e alcance no município, fosse agendado.  ----------------------------------  

 ----------- Acrescentou que na opinião ou parecer dos Membros da Comissão Permanente não 

se poder ser imune a manifestações, com o significado que o presente assunto teve, ao ser 

assinado um abaixo-assinado com mais quinhentas assinaturas.  ----------------------------------------  

 ----------- Além disse numa das Assembleias Municipais foram colocadas, por munícipes de 

Bustos, várias questões ao Sr. Presidente da Câmara, as quais foram respondidas por escrito e 

que suscitaram alguma análise sobre o assunto. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Por tudo isso e porque o assunto, embora tenha uma decisão do Executivo, mas a 

mesma ainda não foi implantada no terreno, a Comissão Permanente decidiu assim, colocar 

este ponto na Ordem de Trabalhos, tendo sido o ponto lançado inicialmente pelo Membro da 

Assembleia da Bancada do PS Armando Humberto Pinto. --------------------------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Membro da Assembleia Armando Humberto Pinto, questionou se o 

mesmo tinha algo mais a acrescentar, dando-lhe de seguida o uso da palavra; ----------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO PINTO – disse que durante o presente mandato e por 

diversas vezes os munícipes têm-se dirigido à Assembleia como forma de dar eco dos seus 

problemas e dos seus descontentamentos. Por outro lado a Assembleia tem também procurado 

ir ao encontro dos munícipes, seja através das reuniões com as Assembleias e Juntas de 

Freguesia, seja através das reuniões com as Associações. ------------------------------------------------  

 ----------- Esta aproximação entre eleitores e eleitos é no seu entendimento muito positiva, pois 

permite trazer para a Assembleia os reais problemas das pessoas e não ficar apenas com o 

estritamente formal. É a democracia participativa a funcionar. ---------------------------------------------  

 ----------- Mas para que este caminho possa ser traçado é importante que se procure dar as 
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respostas aos anseios das pessoas. A Assembleia não é um órgão executivo, mas é um órgão 

deliberativo, por excelência, do município e foi eleita por sufrágio direto, tendo por isso uma 

legitimidade própria, por isso tem que saber dar, dentro das suas atribuições e competências, 

responder aos anseios das pessoas. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No caso particular em apreço não lhe parece que já o tenham feito da melhor forma, 

nem na proporção daquilo que foi solicitado e da importância do problema em questão. Quando 

se dirigem à Assembleia, umas largas dezenas de pessoas, quando trazem à Assembleia um 

abaixo-assinado com mais de quinhentas assinaturas, quando questionam, como o fizeram na 

Assembleia de dezanove de Junho, não seria razoável que a Assembleia se ficasse por uns 

meros comentários de circunstância, na altura, e por um acompanhamento esporádico do 

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

 ----------- E não estando ainda o assunto resolvido é por isso, com toda a naturalidade que o 

assunto está na presente Assembleia, enquadrado dentro da Ordem de Trabalhos, para que 

possa ser debatido convenientemente e para que, de forma clara, se possa exprimir de qual o 

entendimento que a Assembleia tem sobre o assunto.  ------------------------------------------------------  

 ----------- O problema é o estado de abandono do Pólo de Leitura de Bustos, da Biblioteca de 

Bustos, Biblioteca que foi inaugurada em 1961 e que neste mais de meio século de existência 

soube servir a sua população, com altos e baixos, como tudo na vida, mas com mais altos que 

baixos de tal forma que atualmente a população de Bustos demonstra um enorme carinho por 

ela, um sentimento que só se tem perante aquilo a que nos habituamos a sentir como nosso. ---  

 ----------- Por isso se a Biblioteca atualmente atravessa uma fase má, com instalações 

precárias, com reduzida afluência, cabe-nos a nós todos encontrar soluções para reverter a 

situação. Pois não se tenha duvidas, não fazer nada não resolve problema nenhum, pois por 

este andar, mais tarde ou mais cedo o encerramento é certo.  ---------------------------------------------  

 ----------- O Executivo adiantou a possibilidade da transferência do Pólo de Leitura  para o Pólo 
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Escolar, o Executivo esteve bem, na medida que demonstrou que está atento, identificou um 

problema que carece de solução e procurou resolver, a solução proposta é que não foi a 

melhor, porque aquilo que foi proposto, foi na prática encerrar a Biblioteca e dotar o Pólo 

Escolar de uma Biblioteca. Nada temos, antes pelo contrário contra as Bibliotecas Escolares, 

achamos mesmo que é uma área onde se deve investir, pois são um poderoso instrumento de 

aprendizagem, de estimulo á criatividade, de descoberta, de valorização dos jovens, muito 

pouco aproveitado e onde manifestamente se pode e deve fazer mais. ---------------------------------  

 ----------- Mas temos muita coisa contra o encerramento do Pólo Escolar de Bustos, enquanto 

Biblioteca pública, que serve uma população que vai muito para além dos jovens que 

frequentam o Pólo Escolar. Por isso defendemos que a Biblioteca não seja encerrada, mas seja 

isso sim, revitalizada num novo espaço remodelado, com novas valências, que no fundo seja 

capacitada para servir uma população, que como tudo na vida mudou. ---------------------------------  

 ----------- Que consiga atrair público, como conseguem os outros Pólos de Leitura do concelho.  

 ----------- Depois há uma outra questão, não menos importante, o centro de Bustos perdeu o 

fulgor de outros tempos, tem um conjunto de imóveis, uns públicos, outros privados que importa 

valorizar. Refere-se em particular ao Palacete, ao antigo Cineteatro e à antiga escola. A 

necessidade de valorizar o centro de Bustos tem sido um assunto recorrente, sempre que se 

reúne com a Assembleia e Junta de Freguesia. Daí entender-se que esse também deve ser um 

assunto, a que deve ser dada atenção e que deve entrar nesta equação.  -----------------------------  

 ----------- Por isso é entendimento que a questão da Biblioteca, Pólo de Leitura de Bustos, que é 

de facto um problema, tem que ser resolvido, mas é também uma oportunidade para revitalizar 

o Pólo de Leitura a Biblioteca, para que possa ganhar novos públicos, mas também uma 

oportunidade, para se iniciar o processo também importante da revitalização do centro de 

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

 ----------- Agora seria a instalação de um remodelado Pólo de Leitura, no futuro quem sabe, a 
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instalação de um novo espaço do cidadão, ou outra valência. E assim se vai encontrando 

formas de responder aos legítimos anseios dos Bustos, procurando dinamizar um importante 

centro do concelho de Oliveira do Bairro. Balizados por este pressuposto e tendo em 

consideração as competências próprias desta Assembleia e a vontade manifesta das 

populações de Bustos, irá entregar na Mesa uma proposta de recomendação, que se o 

Presidente da Assembleia permitisse, passaria a ler. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS – 

concedeu a autorização ao Membro da Assembleia Armando Humberto Pinto, para que lesse a 

proposta de recomendação; -----------------------------------------------------------------------------------------  

  ---------- ARMANDO HUMBERTO PINTO – entregou a proposta de recomendação, por escrito 

à Mesa, a qual se transcreve na sua integra; --------------------------------------------------------------------  

 ----------- “A Assembleia Municipal recomenda ao Executivo Municipal que, atendendo ao 

passado da Biblioteca de Bustos e ao carinho e à vontade expressa pelas pessoas, diligencie 

no sentido de dotar o Pólo de Leitura/Biblioteca de instalações condignas, no centro da vila de 

Bustos, e com um horário de funcionamento que permita o acesso da maioria das população. 

Recomenda ainda que tudo seja feito no sentido de dinamizar esta infra-estrutura e de valorizar 

o seu espólio.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deu conhecimento que a proposta de recomendação, estava assinada por si, em 

representação da Bancada do PS, pelo Membro da Assembleia André Chambel em 

representação da Bancada do CDS, tendo convidado o Membro da Assembleia João Paulo Sol, 

da Bancada do PSD, que se escusou a assinar a titulo pessoal, mas que se disponibilizou a 

levar a proposta para a Bancada do PSD, na eventualidade de algum Membro da sua Bancada 

querer subscrever a proposta. ---------------------------------------------------------------------------------------    

 ----------- Solicitou ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal, que antes de entregar a proposta 

à Mesa, possa entregar a mesma ao Membro da Assembleia João Paulo Sol para que este a 
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possa então fazer passar na sua Bancada. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS – 

concedeu a autorização solicitada. De seguida deu a palavra aos Membros da Assembleia que 

pretendessem intervir, neste ponto da Ordem de Trabalhos; -----------------------------------------------  

 ----------- JOÃO PAULO SOL – entregou a sua intervenção por escrito, a qual se transcreve na 

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

 ----------- “Os órgãos políticos concelhios do PSD de Oliveira do Bairro e a maioria dos 

elementos que compõem a bancada municipal do PSD na Assembleia Municipal, partilham da 

opinião expressa por um grande número de bustuenses e munícipes do concelho de Oliveira do 

Bairro, sobre qual a localização adequada para o pólo de leitura de Bustos, ou seja, o centro da 

localidade de Bustos, tendo como referência principal, a antiga escola primária, seguindo a 

atuação adotada em situações semelhantes noutras freguesias do concelho.” -----------------------   

 ----------- Dirigindo-se ao Presidente da Assembleia, solicitou ao mesmo que antes de colocar a 

proposta de recomendação a votação, os trabalhos fossem suspensos durante cinco minutos. -  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS – foi 

concedida a autorização para a suspensão dos serviços, por cinco minutos, antes de ser 

colocada a votação a proposta de recomendação. ------------------------------------------------------------  

 ----------- De seguida deu conhecimento que se aproximavam das vinte e quatro horas, 

questionando assim os Membros da Assembleia se entendiam que se concluía a Ordem de 

Trabalhos até à uma hora da manhã do dia 28 de novembro, ao que todos concordaram. --------  

 ----------- Deu de seguida a palavra aos Membros da Assembleia que pretendiam intervir neste 

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

 ----------- GLADYS DEL CARMEN – entregou a sua intervenção por escrito, a qual se 

transcreve na sua integra; --------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- ““Através dos tempos, as bibliotecas foram criadas com o propósito de serem veículos 

de armazenamento e partilha de conhecimento, veículos de cultura e educação, locais de 

reuniões da sapiência, importantes instrumentos de pesquisa científica, locais que privilegiam a 

ocupação dos tempos livres e incrementam a prática da leitura. ------------------------------------------  

  ---------- Essa partilha de conhecimento forçou a criação de vários tipos de bibliotecas. Existem 

bibliotecas, nacionais, universitárias, publicas, escolares e itinerantes, cada uma delas com 

especificidades diferentes, mas todas com uma função basilar: permitir a democratização do 

acesso ao conhecimento. Todas têm valências diferentes e, por isso, não devem funcionar nos 

mesmos espaços, nem partilhar espaços cujas especificidades sejam diferentes. As bibliotecas 

escolares têm, como é lógico, uma função particular e só devem ser utilizadas pelas crianças 

que frequentam as escolas.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No sentido oposto, as bibliotecas públicas são mais abrangentes e, como o próprio 

nome indica, com acesso ao público em geral. Não se compreende, nem se aceita, que esse 

mesmo acesso se realize pela mesma entrada do Pólo Escolar, colocando em risco a 

segurança das crianças. Aliás, este foi um dos principais motivos que impulsionam a realização 

de este abaixo-assinado contra a transferência da biblioteca de Bustos para o Pólo Escolar.  ---  

 ----------- Se a vontade dos Bustuenses é manter a localização da biblioteca numa zona central 

da freguesia, o poder político deveria ter a sensibilidade de ir ao encontro das aspirações da 

população. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Por isso, votarei a favor de uma proposta que mantenha a localização da biblioteca 

numa zona central da Vila de Bustos.” ----------------------------------------------------------------------------   

 ----------- LEONTINA NOVO – começou por felicitar os dirigentes, professores e encarregados 

de educação, da Escola de Artes da Bairrada, reconhecendo o trabalho que têm desenvolvido, 

assim como aos pedindo desculpa pelo lapso que teve na sua anterior intervenção, por não ter 

dirigido os seus cumprimentos a esta associação. ------------------------------------------------------------  
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 ----------- Relativamente ao assunto em discussão, disse que muito se tem dito e escrito sobre o 

mesmo, com vários intervenientes. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Realçou a ação da população de Bustos, que se mobilizou para manifestar o seu 

descontentamento com a decisão do Sr. Presidente da Câmara e apresentado o desejo de 

todos os Bustuenses para a localização da Biblioteca/Pólo Escolar, na antiga escola de Bustos.  

 ----------- Disse entender que esta localização, pretendida, é efetivamente a melhor, é central, 

fica na zona nobre da freguesia, onde estão situados vários equipamentos, como por exemplo a 

Junta de Freguesia, o parque desportivo e de lazer, a igreja, os serviços sociais, entre outros. --  

 ----------- Disse que é um assunto que deveria ser tratado sem atrito, para bem de todos, além 

disso o Executivo já teve uma experiência semelhante na freguesia da Palhaça, onde também 

localizou a biblioteca no Pólo Escolar, não a contento da sua população, e posteriormente veio 

atender aos seis anseios. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A resolução da questão apenas depende de três fatores, ponderação, bom senso e 

equidade.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Presidente da Câmara disse que a população de Bustos merece que a 

sua biblioteca funcione nas instalações da antiga escola primária de Bustos, local que para 

muitos Bustuenses é emblemático, sendo o desejo de todos, embora o abaixo assinado tenha 

quinhentas e muitas assinaturas, está convencida que toda a população que são dois mil e 

muitos residentes, e mesmo os que não são residentes, mas são bustuenses e vivem fora, 

partilham da mesma pretensão e desejo. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que sobre o querer da população está mais que falado, e os eleitos pela 

população para os representar, têm que ter isso em atenção. Foi a população que elegeu. 

Disse ainda que acreditava que mesmo a população mais jovem, pretende que a localização da 

Biblioteca seja no local que os seus pais pretendem, porque é o melhor para todos.----------------  

 ----------- Dirigindo-se mais uma vez ao Presidente da Câmara, disse que o Pólo Escolar de 
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Bustos, assim como todos os outros, foram financiados, através de uma candidatura aos fundos 

comunitários. Questionou se o espaço poderia ser utilizado para outros serviços diferentes 

daqueles para os quais foi financiado. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ACILIO VAZ E GALA – disse que nunca se falou tanto de proximidade, como na 

presente Assembleia, se bem que seja uma palavra que faz parte de todos desde sempre. A 

atuação de qualquer membro ou agente que trabalha na causa pública é sempre de 

proximidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Naturalmente que dadas as circunstâncias em que se vive atualmente, a palavra 

proximidade fica mais próxima, porque quando há menos dinheiro, tem que se ficar próximo de 

qualquer coisa. Sendo normal e não é só no concelho de Oliveira do Bairro, mas em todo o 

lado.-----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que por falar de proximidade, o assunto que está em discussão é de 

proximidade, porque muitas vezes se esquece que foram eleitos, mas se forem ver a 

percentagem das pessoas que votaram para serem eleitos, era uma vergonha. Acrescentou 

que a abstenção é cada vez maior e juntando votos nulos a votos brancos, aumenta ainda mais 

e aqueles que votam são cada vez menos. Por isso, em consciência e na realidade, são eleitos 

por muito poucos e isso era indiscutível.  -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que o que vem na força do documento, é que não é indiscutível é de facto a 

força da proximidade e isso não pode deixar indiferença. Disse acreditar profundamente, que 

quem já conseguiu estar à frente dos destinos de uma Câmara durante dois mandatos e no seu 

terceiro mandato, terá a capacidade de perceber quão importante, nestes momentos, vir ao de 

cima a liderança, porque ser líder é também perceber as mensagens que vêm da sociedade e 

adaptar-se ás mesmas.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acredita que isso irá acontecer, porque se não, vai-se por em causa tudo aquilo que 

foi falado, na presente Assembleia, que é a questão da proximidade. -----------------------------------  
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 ----------- DUARTE NOVO – deu conhecimento que a Assembleia de Freguesia tinha elaborado 

um documento e não estando presente o Presidente da Assembleia da Junta da União de 

Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa, cabia-lhe a si transmitir à presente Assembleia, 

que o dito documento refere um pouco o que tinha sido transmitido pelo Membro da Assembleia 

Armando Humberto Pinto. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que o dito documento tinha sido subscrito por todos os elementos com 

assento da Assembleia de Freguesia, tendo sido enviado para a Câmara Municipal. ---------------  

 ----------- Disse que ouviu atentamente a intervenção do Membro da Assembleia Armando 

Humberto Pinto, e quando falou dos anseios da população e das discussões que a Comissão 

Permanente teve com as gentes de Bustos, com a União de Freguesias e anteriormente com a 

Junta de Freguesia, disse que nas palavras do Membro da Assembleia Armando Humberto 

Pinto, saia a mensagem de que efetivamente sempre foi esse o ensejo. Ou seja nunca ninguém 

mudou de opinião relativamente ao assunto, sempre foi essa a vontade, já desde as pessoas 

que lideravam um pouco os destinos na altura da freguesia de Bustos, atualmente da União de 

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

 ----------- Informou que a população do Troviscal e da Mamarrosa, foi solidária com esta 

situação, transmitida através dos seus representantes. ------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que quando fez a sua intervenção sobre o orçamento, referiu-se um pouco à 

recuperação da zona central de Bustos, assim como a outras zonas centrais, tendo obtido uma 

resposta positiva por parte do Sr. Presidente da Câmara, o que muito lhe agradou pois mostra o 

cuidado que tem tido com a recuperação local. Acrescentou que se referiu também em concreto 

ao edifício da antiga escola primária de Bustos. Pelo concelho de Oliveira do Bairro, existem 

edifícios das escolas antigas, muito bonitos, em particular o edifício da escola do coro, como 

assim é conhecido, que tem uma história, muito vivência.  --------------------------------------------------  

 ----------- Todos os Bustuenses se sentem solidários com a situação e gostavam de ver a 
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situação resolvida, querendo o desenvolvimento da terra, querendo aquilo que as gentes 

querem, querem que efetivamente aquele espaço, por todas e mais algumas razões, venha a 

ter uma infraestrutura que venha a dar mais dinâmica à zona central de Bustos. ---------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS – 

informou que iria fazer a sua própria intervenção. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Membro da Assembleia Armando Humberto Pinto, disse que gostaria 

de ser esclarecido, porque não tinha percebido se quis dizer que em algum momento a 

Assembleia descuidou ou não tinha tratado do assunto como devia.  ------------------------------------  

 ----------- Disse que a sua intervenção se justificava e exigia-a a si mesmo, para que não fique 

nenhuma dúvida, que fique claro e para memória futura o seguinte; -------------------------------------  

 ----------- Primeiro, desde sempre pensou e fez esse juízo, que o Pólo de Leitura de 

Bustos/Biblioteca de Bustos, delegação da Gulbenkian, viesse a ser instalada, até para 

preservar a história de Bustos, na sua escola primária. Quando a dado passo se enveredou por 

outra solução, lembrou a todos, se alguém não soubesse, que foi dos primeiros a assinar o 

abaixo-assinado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Segundo, noutros locais apropriados e adequados para o efeito, e sabem-no alguns 

que se encontram presentes nesta Assembleia, sempre defendeu essa posição. --------------------  

 ----------- Diz querer deixar a nota, pensando que não seria necessário, porque ficará escrito na 

ata da Comissão Permanente, que depois da proposta do Membro da Assembleia Armando 

Humberto Pinto, para este ponto fosse agendado para a presente Assembleia, defende-o e 

antes do Membro da Assembleia André Chambel vir a concordar, disse que “com o voto do 

Membro da Assembleia Armando Humberto Pinto, o meu e o meu voto de qualidade o ponto é 

agendado para a Assembleia Municipal”, tendo sido isso que aconteceu, deixando bem clara a 

sua posição sobre o assunto. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Diz lamentar que determinado tipo de pareceres técnicos, por pessoas que têm essa 
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função, essa obrigação, não tinham tido a influência sobre o poder político para encaminhar 

esta decisão e esta resolução no rumo certo, que foi dito e muito bem reafirmado por vários 

Membros da Assembleia que é este o rumo, que as pessoas querem. É obrigação dos eleitos 

ouvir as pessoas, quando elas dizem o que agrada muito e quando que elas dizem que não 

agrada nada.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quando se está ao lado das pessoas e se trabalha para elas, são as pessoas que se 

devem ter em consideração. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse saber que o Sr. Presidente da Câmara, tem uma vertente que admira, pode ás 

vezes ter que pensar e repensar bem nos assuntos, mas há uma coisa que lhe reconhece, nas 

decisões que toma, procura sempre tomá-las para o melhor do concelho e dos concidadãos. 

Sempre lhe reconheceu isso e na presente data, renova esse reconhecimento. ----------------------  

 ----------- Presidente interino da Mesa da Assembleia ARSÉLIO MANUEL DE OLIVEIRA 

DOMINGUES CANAS - deu de seguida a palavra ao Membro da Assembleia Armando 

Humberto Pinto, para que pudesse prestar o esclarecimento solicitado; --------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO PINTO – disse que entende que a Assembleia tratou do 

presente assunto como devia tratar. Ou seja o assunto veio à Assembleia à cerca de seis 

meses, as pessoas expressaram as suas opiniões, e nessa altura foi entendimento da 

Assembleia, quanto a si correto, não tomar uma posição formal, para dar tempo ao tempo para 

que se resolvesse. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclarece que o que quis dizer na sua intervenção é que achava que passados seis 

meses seria uma boa altura para a Assembleia tomar uma decisão formal sobre o assunto e daí 

a sua proposta de recomendação. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS – 

agradeceu o esclarecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deu de seguida o uso da palavra ao Sr. Presidente da Câmara, se assim o 
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entendesse. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

disse que este era um assunto que tinha sido agendado pela Assembleia Municipal e como não 

o foi pela Câmara Municipal, não tinha a obrigação de comentar, nem de esclarecer, no entanto 

o respeito que a Assembleia lhe merece, os seus Membros e todo o publico presente, 

nomeadamente a população de Bustos, exige de si próprio falar sobre o assunto. ------------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Presidente da Assembleia Municipal, agradeceu as palavras que lhe 

dirigiu na parte final da sua intervenção, porque de facto ouve as pessoas, tem a 

responsabilidade de decidir, não abdica da mesma ou do Executivo que dirige e faz sempre a 

pensar no melhor para os concidadãos. Seguramente nem sempre agradando a todos, mas 

isso acontece a qualquer pessoa. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Diz reforçar aquilo que disse no sitio próprio, com uma Comissão que depois do 

abaixo assinado quis e reuniu com o Executivo Municipal, subscreve tudo o que referiu, gosta 

de fundamentar as razões que o levam a tomar as decisões, a competência da gestão dos 

Pólos de Leitura é da Câmara Municipal. Disse não haver nenhuma razão que tenha surgido na 

presente discussão ou desde a última discussão até à presente data, que o leve a mudar de 

posição.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quanto à questão colocada sobre a legalidade de funcionamento do Pólo de Leitura 

no Pólo Escolar, informa que é completamente legal sobre todos os aspetos como não poderia 

deixar de ser. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Falando da antiga escola primária de Bustos, informou a Assembleia que, pensando 

na população de Bustos, pensando na história do edifício, pensando no centro de Bustos, 

pensando no tão grande interesse da população de Bustos em ter um museu dos rádios em 

Bustos, disse que foram feitas diligências pelo Sr. Presidente da Assembleia, por si e pela Sr.ª 

Vereadora, e no dia anterior ao da realização da presente Assembleia, já de noite em reunião 
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com a Dona Paula, proprietária dos rádios, foi acordado e concordado pela própria que o 

Museu dos Rádios virá para Bustos, concordou com os princípios, virá para a antiga escola 

primária de Bustos, que será para ao efeito, ligeiramente remodelada e adequada e ampliada 

para as suas traseiras, para o efeito, com dignidade, com apelo à centralidade, com ligação ao 

parque e ao centro de Bustos. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que seria esse o caminho que iriam trilhar para aquele edifício. 

Reforçando que pensando sempre no melhor que consideram para o concelho e no caso 

concreto para a vila de Bustos. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS – 

questionou aos presentes pretendiam intervir, dando o uso da palavra ao Membro da 

Assembleia Armando Humberto Pinto. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO PINTO – disse ter ouvido com atenção as palavras do Sr. 

Presidente da Câmara, achando que a questão dos rádios, e por aquilo que lhe disseram o 

espólio é algo que vale a pena.  ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda que não tinha percebido uma parte da intervenção, quando o Sr. 

Presidente da Câmara disse que não tinha acontecido nada de relevante ou de diferente desde 

a altura que tomou a decisão até à presente data, mas a sua proposta de recomendação é 

exatamente isso, é dar o clique, é fazer o assunto de relevante. ------------------------------------------  

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

informou que os trabalhos iriam ser interrompidos por cinco minutos, conforme tinha sido 

solicitado pelo Membro da Assembleia Armando Humberto Pinto. ----------------------------------------  

 -----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS – deu 

início aos trabalhos, dando o uso da palavra ao Membro da Assembleia João Paulo Sol; ---------  
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 ----------- JOÃO PAULO SOL – disse que no seguimento da colaboração que tem existido entre 

os três Lideres de Bancada, desde o inicio do presente mandato, em tudo o que tem a ver com 

propostas, recomendações, diligenciou no sentido do que o Membro da Assembleia Armando 

Humberto Pinto solicitou. Informou que a proposta de recomendação foi subscrita por dois 

Membros da Assembleia do PSD, Manuel Nunes dos Santos e Gladys Del Carmen. ---------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS – deu 

o uso da palavra ao Membro da Assembleia António Campos; --------------------------------------------  

 ----------- ANTÓNIO CAMPOS – dirigiu os seus cumprimentos a todos os presentes. ---------------  

 ----------- Disse que muito se discutiu sobre o assunto, tendo sido a segunda vez que o assunto 

vem á Assembleia em conjunto com a população de Bustos, havendo uma simples palavra que 

todos se estão a esquecer, que foi falada ligeiramente, que é a segurança das crianças. ---------  

 ----------- Numa altura que se fala da insegurança, um pouco por toda a parte, a escola tem que 

ser o local onde os pais deixam os seus filhos e vão para os seus trabalhos sabendo que as 

crianças ficam seguras, que não estão em promiscuidade com adultos que não se conhece de 

lado nenhum. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Presidente da Câmara, disse que em sua opinião a decisão que foi 

tomada, não pode ser uma posição politica, tem que se esquecer a politica e a Bancada do Sr. 

Presidente da Câmara já o fez, sendo a primeira vez que acontece em três anos que é Membro 

da Assembleia. Há maioria numa proposta que vem remetida à Assembleia, se há maioria, 

juntando quinhentas pessoas de Bustos que assinaram, diz que é dever do Sr. Presidente da 

Câmara, enquanto líder eleito democraticamente respeitar a democracia de quinhentas 

assinaturas, mais os votos de pessoas integrantes desta Assembleia Municipal eleitas pelos 

cidadãos do concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS – deu 

assim por concluído este ponto da Ordem de Trabalhos, colocando à votação a proposta de 
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recomendação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi a proposta de recomendação colocado à votação. ------------------------------------------- 

-----------Efetuada a votação, verificou-se que a proposta de recomendação, foi Aprovada por 

Maioria com 13 votos a Favor e 10 Abstenções. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS – 

questiona os Membros presentes se pretendem fazer alguma declaração de voto, dando o uso 

da palavra aos mesmos; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- JOÃO PAULO SOL – disse entender e é da opinião, defendendo mesmo que o local 

adequado para o Pólo de Leitura de Bustos, é o centro da localidade de Bustos como referência 

principal a antiga escola primária, no entanto esclarece que não subscreveu e não votou a 

proposta de recomendação, porque não se revê em todos os termos que nela foram 

plasmados, como a questão das instalações condignas, aceita que não serão as melhores 

instalações, mas não considera condignas e não se revê nas questão do horário de 

funcionamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS – deu 

assim por concluído o ponto da Ordem de Trabalhos. --------------------------------------------------------  

 ----------- Em seguida deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 5.6- Proposta de 

criação da Comissão de Acompanhamento da Educação no Município; -------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS – deu 

de seguida a palavra ao secretário da Mesa a fim de fazer a apresentação do referido ponto; ---  

 ----------- Secretário da Mesa ARSÉLIO CANAS – dirigiu os seus cumprimentos a todos os 

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

 ----------- Disse que tendo sido protocolado entre o Município de Oliveira do Bairro e o Ministério 

da Educação e da Ciência a descentralização de competências em matéria de educação, foi 
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apresentado nesta Assembleia, em sessão anterior, a preocupação de no âmbito das 

competências de acompanhamento e ou fiscalização legalmente regimentada por este Órgão 

deliberativo, a necessidade de criar uma Comissão de Acompanhamento que permita 

acompanhar o desenvolvimento desta delegação de competências e também assegurar no que 

na matéria de educação se desenvolve no nosso Município. -----------------------------------------------  

 ----------- A proposta de recomendação desceu à Comissão Permanente, que a analisou e 

dessa análise surge agora a proposta da criação da Comissão de Acompanhamento da 

Educação no Município, a qual foi incluída na Ordem de Trabalhos desta Assembleia, passando 

a ler; ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “A Comissão Permanente, através dos seus membros, vem pela presente propor a 

constituição de uma Comissão de Acompanhamento de Educação do concelho de Oliveira do 

Bairro, com a seguinte norma de constituição, competências e funcionamento; ----------------------  

 ----------- 1- A Assembleia Municipal terá uma Comissão de Acompanhamento de Educação do 

concelho de Oliveira do Bairro composta por um membro da mesa da Assembleia e por um 

representante de cada agrupamento político com assento na Assembleia a determinar no inicio 

de cada mandato, com as seguintes competências especificas: -------------------------------------------  

 ----------- a) Acompanhamento do desenvolvimento e aplicação do contrato de delegação e 

competências no setor da educação no concelho. -------------------------------------------------------------  

 ----------- b) Análise de outros assuntos com relevância relacionados com o setor da Educação 

no concelho de Oliveira do Bairro. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2- A Comissão reunirá ordinariamente trimestralmente para analisar a informação que 

lhe será fornecida pelos serviços de educação do município referente ao trimestre anterior. -----  

 ----------- 3- A Comissão reunirá extraordinariamente sempre que tal se justifique e que para tal 

seja convocada pelo seu Presidente. ------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Para o mandato de 2013-2017 a Comissão será constituída, da seguinte forma; --------  

 ----------- 1- 1 Membro da Mesa da Assembleia, nomeado pelo seu Presidente, o qual assumirá 

a presidência da Comissão; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2- 1 Membro da Assembleia do Grupo Municipal do PPD/PSD indicado por este; -------  

 ----------- 3- 1 Membro da Assembleia do Grupo Municipal do CDS/PP indicado por este; ---------  

 ----------- 4- 1 Membro da Assembleia do Grupo Municipal do PS indicado por este.” ---------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS – 

questionou os Membros da Assembleia presentes, se pretendiam intervir, dando o uso da 

palavra aos mesmos; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO PINTO - disse que a transferência de muitas competências 

em matéria de educação para a esfera municipal, justifica que a Assembleia faça um 

acompanhamento muito cuidado da presente temática. -----------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que vão aparecer novos desafios sendo importante saber estar à altura 

deles. Com a criação desta Comissão a Assembleia mostra que está consciente destas 

responsabilidades e que não se demite das mesmas enquanto órgão de definição, 

acompanhamento e fiscalização das políticas municipais. --------------------------------------------------  

 ----------- Por isso a bancada do PS irá votar favoravelmente. ----------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS – 

questionou se havia mais alguma intervenção, o que não veio a suceder, colocou assim o ponto 

à votação; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------Efetuada a votação, verificou-se que o assunto: 5.6- Proposta de criação da 

Comissão de Acompanhamento da Educação no Município, foi Aprovado por 

Unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS – disse 
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que enquanto presidente da Mesa nomeia para Presidente da Comissão de Acompanhamento 

da Educação o Membro da Assembleia Arsélio Canas. ------------------------------------------------------  

 ----------- Solicitou de seguida aos Lideres de Bancada que indicassem os nomes que iriam 

fazer parte da referida Comissão; ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- JOÃO PAULO SOL – disse que a Bancada do PSD, iria indicar como seu 

representante o Membro da Assembleia Marcos Martins. ---------------------------------------------------  

 ----------- LEONTINA NOVO - disse que a Bancada do CDS, iria indicar como seu representante 

o Membro da Assembleia Leontina Novo. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO PINTO - disse que a Bancada do PS, iria indicar como seu 

representante o Membro da Assembleia Acácio Oliveira. ----------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS – deu 

assim por concluído este ponto da Ordem de Trabalhos. ----------------------------------------------------  

 ----------- Em seguida deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 5.7- Análise do 

relatório da Comissão de Acompanhamento Orçamental; ---------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS – 

questionou aos Membros da Assembleia se pretendiam intervir, dando de seguida o uso da 

palavra aos mesmos; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- DINA LÁZARO – dirigiu os seus cumprimentos a todos os presentes. ----------------------  

 ----------- Informou que o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, a sua pessoa e mais oito 

Membros da Assembleia, são os elementos que constituem a Comissão de Acompanhamento 

Orçamental, que tem reunido e que produziu o seu primeiro relatório. -----------------------------------  

 ----------- Entregou a sua intervenção por escrito a qual se transcreve na sua íntegra; --------------  

 ----------- “Relatório n.º 1. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- A Comissão de Acompanhamento Orçamental foi criada na Assembleia Municipal de 

19 de dezembro de 2013, tendo surgido do entendimento de todas as bancadas, em reunião da 

Comissão Permanente, e de acordo com os compromissos assumidos na Assembleia de 

tomada de posse. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esta Comissão tem como principais competências específicas o seguinte: ----------------  

 ----------- a) Acompanhamento da execução do orçamento e das grandes opções do plano; ------  

 ----------- b) Acompanhamento das alterações orçamentais. ------------------------------------------------  

 ----------- Composta por dez deputados municipais provenientes das várias bancadas da 

Assembleia (Presidente da Assembleia Municipal, quatro representantes da bancada do PSD, 

três representantes da bancada do CDS e dois representantes da bancada do PS, os seus 

elementos são pessoas com diversos tipos de formação e experiências profissionais, não 

apenas da área económico-financeira, mas das mais diversas áreas de formação. -----------------  

 ----------- Esta Comissão reuniu pela primeira vez no dia dezanove de maio do ano de dois mil e 

catorze. As primeiras reuniões tiveram como principais pontos de análise o seguinte: --------------  

 ----------- Documentação e elementos contabilísticos e económicos necessários; --------------------  

 ----------- Metodologias de trabalho a utilizar; --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Principais assuntos que deveriam ser analisados pela Comissão. ----------------------------  

 ----------- A documentação utilizada por esta Comissão passa essencialmente pelo seguinte: ----  

 ----------- Relatórios de execução fiscal; ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Documentação remetida pelos serviços camarários mensalmente à Direção Geral das 

Autarquias Locais relacionadas com o endividamento; -------------------------------------------------------  

 ----------- Relatórios de contas anuais do Município; -----------------------------------------------------------  

 ----------- Informações semestrais remetidas pelo auditor externo da Autarquia; ----------------------  
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 ----------- Outros mapas informativos solicitados aos serviços camarários; ------------------------------  

 ----------- Anuário financeiro dos Municípios. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- No seguimento das reuniões efetuadas e do trabalho realizado pelos seus elementos 

a Comissão de Acompanhamento Orçamental, entendeu trazer este primeiro relatório para uma 

sessão da Assembleia Municipal apresentando as seguintes conclusões: -----------------------------  

 ----------- Endividamento Bancário de Longo Prazo – desde o ano de dois mil e nove, data do 

último empréstimo bancário realizado pelo Município, o endividamento global tem vindo a 

diminuir a uma taxa média de cerca de 9% ao ano. Relevamos também o cuidado que tem 

existido em renegociar as taxas que se encontravam mais elevadas nos empréstimos de 

maiores montantes; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dividas a Fornecedores – no final do ano de dois mil e treze verificou-se, na soma das 

diferentes rubricas relacionadas com fornecedores, o valor mais elevado de sempre, cerca de 

7,5 milhões de euros. A trinta de setembro de dois mil e quinze este valor cifra-se em cerca de 

4,6 milhões de euros; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Despesas e Receitas Correntes – tem-se vindo a verificar, de forma constante e 

continua, ao longo dos anos, que a diferença entre as receitas e as despesas correntes tem um 

saldo positivo, permitindo libertar verbas para despesas de capital/investimento; --------------------  

 ----------- Custos com o Pessoal – esta rúbrica tem-se mantido estável ao longo dos últimos 

anos. As únicas alterações significativas têm sido resultantes de transferências de 

competências no sector da educação, com a transferência de funcionários do Ministério da 

Educação para a Autarquia, no entanto este aumento de despesa tem a sua contraparte de 

aumento de receita proveniente do Ministério referenciado; ------------------------------------------------  

  ---------- Limite da Divida Total – em trinta de junho de dois mil e quinze, o município cumpria o 

estipulado no artigo 52.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro; --------------------------------------------  
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 ----------- Prazo Médio de Pagamento a Fornecedores – o prazo médio de pagamento a 

fornecedores tem vindo a aumentar, cifrando-se e, setenta e um dias no ano de dois mil e 

catorze;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Pagamento de Subsídios e Outros Apoios a Associações Concelhias – tem-se 

verificado que, em muitas situações, na data da atribuição de subsídios ou outros apoios ao 

tecido associativo não é definida uma data para o pagamento do mesmo, sendo apenas 

mencionado “a pagar consoante disponibilidade de tesouraria”. -------------------------------------------  

 ----------- Recomendação ao Executivo Municipal: -------------------------------------------------------------  

 ----------- A Comissão de Acompanhamento Orçamental recomenda a definição do mês de 

pagamento aquando da atribuição do subsídio ou apoio às associações e IPSS do concelho, e 

a criação de uma ferramenta informática que permita a todas as instituições e munícipes 

perceber o ponto de situação relacionado co o valor atribuído e pagamento dos subsídios às 

associações e IPSS do Concelho. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- É o que se nos confere dizer, por ora. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Relatório assinado por todos os elementos que compõem a Comissão de 

Acompanhamento Orçamental.” ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO PINTO – informou que esta uma comissão nova, que tinha 

como objetivo mais amplo de melhorar o debate pelo conhecimento mais profundo das contas 

do município e da própria Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que teve um início difícil, porque era nova, foi necessário arranjar um conjunto 

de metodologias de trabalho, de qualquer forma julga ter sido muito proveitoso o trabalho em 

Comissão, relativamente ao trabalho em plenário. Porque em Comissão pode-se debater com 

outra profundidade, tendo permitido chegar a alguns consensos, o que mostra a importância de 

discutir com dados concretos e de ter acesso a toda a informação.  -------------------------------------  
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 ----------- Julga que a transparência no dia-a-dia, o fornecer informação, não só a informação 

macro, mas também a informação micro, os gastos naquele projeto, naquela iniciativa, são 

importantes, porque pode-se discordar de uma série de coisas, mas no final do dia o dinheiro é 

sempre dos munícipes, dos contribuintes, estando-se simplesmente a fazer o melhor possível, 

com os recursos que colocam à disposição. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que gostaria de salientar a recomendação final ao Executivo, da intervenção 

anterior, porque a acha de extrema importância. Atualmente as Associações são um parceiro 

fundamental, em termos de serviços prestados aos munícipes e em termos de verbas, que já 

são avultadas, sendo que a Câmara acaba por transferir para as mesmas Associações. Mas a 

verdade é que atualmente as pessoas são mais exigentes, a legislação é mais exigente e as 

Associações têm que responder de forma cabal a essas mesmas exigências.  -----------------------  

 ----------- Disse que não era aceitável que não esteja definido pelo menos um mês de 

pagamento dos subsídios, para que as pessoas se possam organizar e cumprir, porque só 

cumprindo e muitas vezes há muitas pessoas que prestam serviços nas Associações em 

regime de voluntariado ou quase, sendo por isso importante cumprir com as obrigações para se 

poder exigir. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em sua opinião disse que só cumprindo da parte das Associações é que as mesmas 

podem exigir, também o município pode exigir e daí resultar um melhor serviço para os 

munícipes. Seria para si importante definir qual o mês de pagamento dos subsídios. ---------------  

 ----------- Foi concluído assim o ponto da Ordem de Trabalhos. --------------------------------------------  

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

 ----------- Informou assim que todas as deliberações das duas reuniões da Assembleia foram 
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aprovadas em minuta. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 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 Ata, que vai ser 

assinada pelo Presidente, respetivos Secretários e outros Membros da Assembleia que o 

desejem fazer. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 


