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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA EM 

DEZ DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E 

DEZASSETE. ---------------------------------------------  

 

 ----------- Aos dez dias do mês de fevereiro, do ano de dois mil e dezassete, 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- Análise e Votação para efeitos de aprovação do Protocolo a celebrar com a 

União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa – Apoio Financeiro para 

Pagamento de Renda do Espaço para Funcionamento da Loja Social; ----------------------------  

 ----------- 5.3- Análise e Votação para efeitos de aprovação da Informação/Proposta nº 128 

– Mandato 2013/2017 – Alteração ao Anexo I do Contrato de Concessão de Distribuição 

de Energia Elétrica de Baixa Tensão Celebrado entre o Município de Oliveira do Bairro e 

a EDP-Distribuição; ---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- 5.4- Apreciação e Discussão do IV Relatório da Comissão de Acompanhamento 

da Educação no Concelho de Oliveira do Bairro; ---------------------------------------------------------- 

 ----------- Os trabalhos foram presididos por MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS e 
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secretariados por ARSÉLIO MANUEL DE OLIVEIRA DOMINGUES CANAS e DINA MARIA 

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

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

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

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

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

 ----------- Eram dezanove horas e trinta minutos, quando foi declarada aberta a Sessão. ----------  

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

SANTOS – iniciou a sua intervenção, cumprimentando todos os presentes, nomeadamente a 

Associação presente, Atómicos Sport Club, na pessoa do seu Presidente Eng.º Herculano 

Maia, que iria fazer a apresentação da associação na presente reunião da Assembleia 

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

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

Assembleia Municipal, por si convocada, nos termos do número dois 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, 

a fim de que este verificasse a presença dos Membros da Assembleia Municipal. -------------------  

 ----------- Efetuada a chamada verificou-se a ausência dos Membros abaixo identificados, tendo 

feito chegar à Mesa os respetivos pedidos de justificação e subsequente substituição. ------------  

 ----------- Membro da Assembleia Manuel da Conceição Pereira tendo sido substituído pelo 

Membro da Assembleia Miguel Oliveira. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Membro da Assembleia Patrícia Sofia Louro de Lemos tendo sido substituído pelo 
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Membro da Assembleia João Bastos. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Membro da Assembleia Acílio Dias Vaz e Gala não tendo sido foi efetuada a sua 

substituição. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Membro da Assembleia Gladys Del Carmen Ferreira de Oliveira tendo sido substituído 

pelo Membro da Assembleia Luís Tribuna. ----------------------------------------------------------------------  

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

Membro da Assembleia Anália Rosa. -----------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – pediu desculpa aos Membros da Assembleia Municipal, pelo facto de só no dia 

anterior à realização da presente Assembleia ter sido possível enviar o IV Relatório da 

Comissão de Acompanhamento de Educação da Assembleia Municipal. -------------------------------  

 ----------- De seguida deu início ponto seguinte da Ordem de Trabalhos; --------------------------------  

 ----------- Ponto 2 – EXPEDIENTE, dando nota da correspondência recebida; -------------------------  

 ----------- Deu conhecimento da receção da Assembleia Municipal de Viseu de uma Moção que 

foi aprovada na respetiva Assembleia no dia 19 de Dezembro que diz tratar-se da “Moção pela 

dignificação do Instituto Politécnico de Viseu e outros, designando-os por Universidades 

Politécnicas ou Universidades de estudos avançados de modo a poderem atribuir o grau de 

Doutor”.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deu conhecimento da receção da Revista Mais, do Agrupamento de Escolas de 

Oliveira do Bairro, correspondendo ao seu 12.º número. ----------------------------------------------------  

 ----------- Deu também conhecimento da receção dos documentos da Assembleia de Freguesia 

da Palhaça, relativamente à realização da sua Assembleia no dia 30 de dezembro. ----------------   

 ----------- Também da Freguesia da Palhaça e do seu Agrupamento de Escuteiros 970 foi 

rececionado o jornal “Falcaçar”, assim como o seu Plano de Atividades e Orçamento para o ano 
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de 2017.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ---------- Foi também rececionado o Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2017 da 

ADREP, como regularmente e exemplarmente tem tido o cuidado e gentileza de enviar a esta 

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

 ----------- Acrescentou que iria dar nota à Assembleia Municipal do Despacho / Conclusão da 

parte do Ministério Publico relativamente à participação que fez, enquanto Presidente da 

Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro, como disse na altura que iria fazer, a propósito de 

uma intervenção do cidadão Sr. João Sousa, no período de Intervenção Aberta ao Público, na 

Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de 23 de setembro de 2016, passando a citar; -------  

 ----------- “Tiveram início os presentes autos com denúncia efetuada pelo Exm° Senhor 

Presidente da Assembleia Municipal, tudo devido à circunstância de o cidadão João Sousa, no 

âmbito da intervenção aberta ao Publico, ter declarado o seguinte: --------------------------------------  

 ----------- “...aos prazos dilatados nas chamadas consultas médicas, já temos com problemas de 

aliciamento de gorjeta, o amiguismo, o compadrio. Isto não pode suceder, todos temos o direito 

a ter direitos" -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Uma vez que tal matéria, em abstrato, podia assumir relevância criminal, de abuso de 

poder ou de corrupção passiva, foi determinado a inquirição do referido João Sousa, o qual veio 

a referir:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “É o porta-voz da comissão de utentes dos serviços públicos do concelho de Oliveira 

do Bairro, esta comissão é informal. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O que referiu, ou melhor o que pretendeu expressar, na intervenção que fez na 

Assembleia Municipal de 23 de Setembro, é que devido à falta de médicos na União de 

Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa, mas principalmente na Extensão de Saúde do 

Troviscal, a marcação de consultas ou pedidos médicos de outra natureza, são difíceis e 

demoram muito tempo. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Esta situação pode, não sabendo o depoente se existe, a que pessoas em ato de 

necessidade, tentem através de gorjeta ou por outros meios com sendo amizade ou o dito 

compadrio, obter aquilo de que precisam. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Já presenciou uma senhora a que julga de nome Lisete, residente no Porto Clérigo - 

Troviscal, em frente à cooperativa CALCOB, a dizer para a funcionária da Extensão de Saúde 

do Troviscal, de nome Glória, "ó Glorita, ficam aqui os teus 5 euros, arrecada-os, que são teus”. 

 ----------- Desconhece para que eram os 5 euros, até podia ser para pagar uma taxa 

moderadora, mas como o povo gosta ou precisa de dar gorjeta para obter o que necessita, leva 

a que por vezes se tirem conclusões que nem sempre são as mais corretas. -------------------------  

 ----------- Esclarece, que muitos utentes comentam consigo que no Troviscal quem for amigo ou 

quem der é que é atendido mais rápido. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Nunca nenhum desses utentes concretizou, se deu ou viu dar algo a alguém ou a 

aproveitar-se das amizades. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O problema aqui é mais um problema político que criminal. " ----------------------------------  

 ----------- Ora, posto isto, na falta de sedimentação de factos que pudessem traduzir as 

suspeitas iniciais, é nosso entendimento que não existem quaisquer elementos que nos permita 

concluir pela verosimilhança de comportamentos suscetíveis de consubstanciar os crimes que 

podiam estar em causa, de abuso de poder ou corrupção passiva. --------------------------------------  

 ----------- Verifica-se que as declarações prestadas em sede de Assembleia Municipal, acabam 

por traduzir gravidade, não na verificação do que deixam subentender, mas pela manifesta falta 

de fundamento, sendo que, assim sendo, não se chegam a equacionar consequências 

criminais para João Sousa, em termos de eventual prática de um crime de denúncia caluniosa, 

por não ter sido pelo mesmo concretizado e pessoalizada a imputação que fez inicialmente, não 

deixando de se considerar graves pelo facto de lançar suspeitas sem sustentação.-----------------  
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 ----------- Assim sendo, pelos fundamentos referidos e nos termos do art. 277°, n°1 do CPP, 

decidimo-nos pelo arquivamento dos autos. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dê-se conhecimento ao Exm° Senhor Presidente da Assembleia Municipal e ao 

denunciante.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que em sua opinião, pelo despacho atrás proferido, ficava claro a sua 

indignação que manifestou na altura em que foram proferidas as declarações pelo cidadão Sr. 

João Sousa. Referiu que assim todos percebiam que de facto não houve fundamentação, como 

diz o Sr. Procurador, não fundamentou e lançou para o ar afirmações e insinuações, como 

foram definidas de gravidade, algo que uma pessoa com responsabilidades não deve fazer. 

Fica assim o assunto esclarecido e sempre assim será decidido e determinado pela Mesa da 

Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro. ---------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – informou que de seguida iria dar continuidade a uma ação que tem vindo a ser 

habitual desde o início do presente mandato que seria a apresentação de mais uma Associação 

do Concelho de Oliveira do Bairro, dando assim a palavra ao Presidente da Associação 

Atómicos Sport Club, Eng.º Herculano Maia; --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente dos Atómicos Sport Club Herculano Maia - começou por cumprimentar 

todos os presentes e quis em nome dos Atómicos agradecer à Assembleia Municipal a 

oportunidade dada à Associação para fazer a sua apresentação dando assim a conhecer as 

suas atividades, preocupações e projetos futuros. -------------------------------------------------------------  

 ----------- “Para dar a conhecer os Atómicos Sport Club, são obrigados a retornar ao passado, 

viver o presente e projetar o futuro. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O passado começa em 1945, período após a II Guerra Mundial, em que um grupo de 

amigos forma uma equipa de futebol e começam a disputar alguns torneios que existiam na 

altura e como a qualidade da equipa era elevada, ganhavam todos os jogos e as pessoas 
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começaram a comentar que a equipa era como a bomba atómica, arrasavam todas as equipas 

e daí surgiu o nome Atómicos. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Após alguns anos de inatividade, por volta dos anos 70/80, como da primeira vez um 

grupo de amigos resolveu ativar os atómicos, participando em torneios de futebol. Em 1990 a 

Associação de Futebol de Aveiro, organiza o 1º campeonato de futebol de 5, hoje denominado 

por Futsal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Os Atómicos constituem-se como associação e fazem a escritura pública dos seus 

estatutos e corpos sociais. Logo a seguir fomos das primeiras equipas, a fazer a inscrição no 

campeonato distrital de futebol de 5. Rapidamente se subiu de divisão da distrital para o 

nacional, à primeira divisão, escalão mais alto. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- A necessidade de um pavilhão para jogar, bem como uma sede para se reunir, levou 

esse grupo de amigos a organizar eventos para angariação de fundos e em pouco tempo foram 

adquiridos terrenos e deu-se início à construção da sua sede. Isso graças ao trabalho, 

voluntarismo inigualável do já referido grupo de amigos. Ano após ano, foram crescendo as 

obras da sua sede. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No presente, a associação tem como atividades a área desportiva, a área social, a 

área recreativa e a área cultural. Tem cerca de mil associados, sendo que a sua atividade 

principal é na área desportiva, destacando-se o futsal e o basquetebol. Sempre pensando em 

primeiro lugar na formação, não só nos atletas mas como futuros cidadãos da comunidade, 

defendendo-se os valores da amizade, da solidariedade, do espírito de grupo e do rigor. ---------  

 ----------- Todos os anos são formados mais de cem atletas. No presente ano foi iniciada uma 

parceria com o clube de ginástica de Oliveira do Bairro, recentemente constituído, cedendo 

parte das instalações da sede dos Atómicos e apoiando-os na dinâmica da sua prática, de uma 

modalidade difícil mas fantástica que é a ginástica desportiva.  -------------------------------------------  

 ----------- Realçamos e agradecemos desde já a ajuda da Câmara Municipal de Oliveira do 
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Bairro a cedência do pavilhão municipal, bem como o pavilhão da escola Acácio Azevedo para 

ser possível aos nossos atletas treinarem e jogarem. --------------------------------------------------------  

 ----------- Na área social e recreativa temos como ponto alto dois eventos anuais, o aniversário e 

o picnic. Também em colaboração com a Câmara Municipal, o Chá Dançante e o Viva as 

Associações, por vezes fazem-se torneios de outras atividades como matraquilhos, sueca, 

provas de BTT assim como o cantar das janeiras.  ------------------------------------------------------------  

 ----------- Na área cultural salienta-se o concerto de ano novo, trazendo ao Quartel das Artes 

alguns dos melhores músicos portugueses como foi este ano o compositor e pianista Mário 

Laginha, nos anos anteriores o compositor e cantor André Sardet, algumas vozes da área do 

canto lírico Isabel Alcobia, da área do Jazz Milena Caspurro, sempre acompanhados pela 

Orquestra Filarmonia das Beiras. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Temos alguns projetos em execução para o futuro, sendo prioritário para a associação 

a conclusão do edifício sede e a arborização e reestruturação do parque Atómico. A grande 

riqueza dos Atómicos está nos valores que defende, como são a honestidade, a lealdade, a 

sinceridade, e o respeito mútuo. São estes os valores que as nossas equipas quando se 

deslocam pelo distrito e pelo país, na prática das suas modalidades levam como missão para 

passar às outras coletividades que nos acolhem, pensamos estar a contribuir para o bom nome 

dos Atómicos e de Oliveira do Bairro. -----------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- Durante a apresentação foram passadas várias fotografias elucidativas do discurso 

proferido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – disse que a Assembleia Municipal é que agradecia a intervenção e a oportunidade 

de com mais detalhe e mais pormenor se ficar a conhecer a importante coletividade e toda a 

dedicação e trabalho que tem prestado ao longo do ano e de todos os anos da sua existência. -  
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 ----------- 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 só poderá usar da palavra uma vez pelo período 

máximo de 5 minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------- 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”. ----------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS - informou que havia cinco inscrições, para o presente período da Ordem de 

Trabalhos dando de seguida o uso da palavra aos elementos do público, inscritos para as suas 
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intervenções; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANA MARIA PERES ROCHA MARQUES CRISTINA BATISTA representante da 

PROMOB – dirigiu os seus cumprimentos a todos os presentes. -----------------------------------------  

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

 ----------- …”O objetivo da nossa participação nesta Assembleia Municipal é divulgar e promover 

a PROMOB, uma associação recentemente criada e da qual somos membros da direção. -------  

 ----------- A PROMOB – Promoção e Mobilização da Comunidade, é uma associação de carater 

não lucrativo, sem subordinação a ideologias ou quaisquer outros interesses a não ser o de 

promover, de forma harmoniosa, a educação, o desporto, a cultura e o bem-estar social das 

comunidades de Bustos, Troviscal, Mamarrosa e Palhaça, do concelho de Oliveira do Bairro e 

comunidades bairradinas.---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esta associação tem a sua sede na rua 18 de fevereiro, em Bustos (no Palacete do 

Visconde de Bustos). ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na persecução dos seus objetivos e, com vista a obter fundos para a realização dos 

mesmos, a PROMOB tem vindo a realizar uma campanha de angariação de sócios e a venda 

de rifas. Já promoveu também uma “Noite de Fados” e uma “Noite de jazz – um tributo a Stevie 

Wonder”. No próximo dia 25 de fevereiro irá dinamizar um Baile de carnaval, pelas 20 horas, no 

salão Paroquial de Bustos, onde se fará também o sorteio das rifas vendidas. -----------------------  

 ----------- Todo o dinheiro já angariado e a angariar, através das diversas atividades já 

realizadas e a realizar, tem sido e será, ao longo deste ano letivo, entregue à APECOB, 

Associação de Pais do Instituto de Promoção Social de Bustos, com quem estabelecemos um 

protocolo, com o objetivo de apoiar os alunos mais carenciados deste estabelecimento de 

ensino, devido à situação especifica que tem vivido, ao longo deste ano letivo e para colmatar 

algumas injustiças de que os alunos são vitimas, tentando promover, assim, um certo bem-

estar social. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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O nosso lema é “Ajude, ajudando” e, para isso, necessitamos de todo o apoio da comunidade, 

tornando-se sócios da nossa associação e participando nas nossas atividades e nos eventos 

que vamos realizando. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Muito obrigada.” ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- JOÃO NUNO DUARTE PEDREIRAS representante da Mentes Convergentes – 

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

 ----------- Disse que o assunto que o trazia a fazer a intervenção é que na última Sessão da 

Assembleia Municipal foi discutido um assunto referente à Mentes Convergentes e foi dito na 

altura, que o problema que existiria entre o Executivo Municipal e a Mentes Convergentes 

estaria resolvido. Afirmou que o problema não estava resolvido, os problemas mantêm-se e 

aquilo que mais os preocupa é o protocolo com a Universidade de Coimbra, que deve ser do 

conhecimento de todos, onde o papel de mediador da Mentes Convergentes continua a ser 

ignorado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------- ---- Disse que não se iria alongar mais sobre o tema, mas estava na disposição de 

esclarecer quem assim o pretendesse sobre o assunto. ----------------------------------------------------- 

 ----------- Esclareceu que o protocolo não está assinado, pois nunca chegou à mão da Mentes 

Convergentes para esse efeito, portanto é impossível de ser assinado. ---------------------------------  

 ----------- Acrescenta que o valor relativo ao subsídio atribuído pela Câmara Municipal à 

Associação Mentes Convergentes, do ano anterior, no valor de dois mil euros ainda não foi 

entregue, isto porque o cheque está na tesouraria mas não assinado pelo Sr. Presidente da 

Câmara, facto que ao ser confrontado por um elemento da Mentes Convergentes o Sr. 

Presidente da Câmara respondeu que não iria assinar o cheque enquanto não fosse assinado o 

protocolo. Está-se num impasse que gostaria de perceber.  ------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que não pretendia nenhuma resposta, apenas quis deixar para 

conhecimento de todos os presentes o estado atual das coisas. ------------------------------------------  
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 ----------- Disse que acredita e tem esperança que tudo vá correr bem e que as coisas se 

resolvam ponto a ponto. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deixou um convite a todos os presentes, para a participação no projeto que é Oliveira 

em Mente, que trará ao concelho uma exposição grande e um debate público de ideias no 

próximo mês de Março, convidando todos a estarem presentes e a participarem de forma que 

entendessem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- MAURO SANTIAGO residente em Oliveira do Bairro – começou por cumprimentar 

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

 ----------- Dirigindo-se ao Sr. Presidente da Mesa, questionou se poderia entregar junto com a 

sua intervenção, cópia do ofício que recebeu por parte do Sr. Presidente da Câmara a dar 

resposta às suas questões colocadas na última Assembleia Municipal de 30 de Novembro de 

2016, a qual foi aceite. -------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

 ----------- …“Na qualidade de munícipe, com a legitimidade que me confere o Artigo 34° do 

Regimento da Assembleia Municipal, venho aqui colocar algumas questões. Mas antes de o 

fazer, não posso deixar de manifestar ao Sr. Presidente e aos membros desta Assembleia 

Municipal, que desejo que todos os cidadãos deste Concelho sejam tratados nas reuniões de 

Câmara Municipal, pelo Sr. Presidente da Câmara, com respeito e dignidade. Que desejo que 

todos os cidadãos deste Concelho possam intervir nas reuniões de Câmara, sem que seja 

posta em causa a legitimidade da sua intervenção, quando a têm de acordo com o regimento. 

Que desejo que todos os cidadãos deste Concelho possam intervir nas Reuniões de Câmara, 

sem que seja colocada em causa a sua dignidade intelectual. ---------------------------------------------  

 ----------- Sr. Presidente, tenho também bem presente que "(...)A Constituição da República 

Portuguesa no seu artigo 37.° - Liberdade de expressão e informação - considera que todos 

têm o direito de exprimir e divulgar livremente o seu pensamento pela palavra, pela imagem ou 
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por qualquer outro meio, bem como o direito de informar e de ser informado, sem impedimentos 

nem discriminações (… ) " --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No dia 30.11.2016, intervi na Assembleia Municipal no ponto 3 - Intervenção Aberta ao 

Publico, na altura antes de fazer as questões, pedi ao Sr. Presidente da Câmara Municipal que 

não me respondesse na Assembleia Municipal, mas sim que respondesse por escrito. Pois 

bem, no início do ano 2017 mais concretamente no mês de janeiro recebia uma carta em casa 

no dia 05.01.2017, e qual foi o meu espanto ao ver que o Sr. Presidente da Câmara Municipal 

não respondeu às questões que lhe tinha dirigido e, perante isto vou-lhe fazer uma ordem 

cronológica das minhas intervenções como Munícipe da Freguesia e Concelho de Oliveira do 

Bairro; --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 11.04.2014 (Assembleia Municipal), -------------------------------------------------------------------   

 ----------- 19.09.2014 (Assembleia Municipal), -------------------------------------------------------------------   

 ----------- 28.11.2014 (Assembleia Municipal), -------------------------------------------------------------------   

 ----------- 30.04.2015 (Reunião de Câmara Pública), ----------------------------------------------------------   

 ----------- 29.10.2015 (Reunião de Câmara Pública), ----------------------------------------------------------   

 ----------- 13.02.2016 (Assembleia Municipal), -------------------------------------------------------------------   

 ----------- 31.03.2016 (Reunião de Câmara Pública), ----------------------------------------------------------   

 ----------- 25.05.2016 (Reunião de Câmara Pública), ----------------------------------------------------------   

 ----------- 30.06.2016 (Reunião de Câmara Pública), ----------------------------------------------------------   

 ----------- 25.08.2016 (Reunião de Câmara Pública), ----------------------------------------------------------  

 ----------- 23.09.2016 (Assembleia Municipal), -------------------------------------------------------------------   

 ----------- 24.11.2016 (Reunião de Câmara Pública), ----------------------------------------------------------   

 ----------- 30.11.2016 (Assembleia Municipal) e, ----------------------------------------------------------------   
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 ----------- com a de hoje 10.02.2017 (Assembleia Municipal) o que totaliza no geral, que já intervi 

catorze vezes questionando sobre assuntos que ainda hoje estão por ser resolvidos. --------------  

 ----------- Assim, por mais uma vez consecutiva antes de fazer as questões que me trouxe a 

esta casa da democracia Oliveirense, onde acontece a Assembleia Municipal que foi livremente 

eleita, peço ao Sr. Presidente da Câmara Municipal que não me responda agora, mas sim que 

responda por escrito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dito isto mais uma vez: ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- I - Nos horizontes da Câmara Municipal para quando é que se prevê o alargamento do 

Cemitério de Vila Verde, já previsto no Plano Diretor Municipal do Concelho de Oliveira do 

Bairro? -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ll - Nos horizontes da Câmara Municipal, para quando é que se prevê a colocação da 

camada de betuminoso e iluminação pública na Rua Principal de Vila Verde, a partir do Posto 

de Abastecimento Alves Bandeira até a MODICER e PROCER — do Grupo Recer? ---------------  

 ----------- lll — Nos horizontes da Câmara Municipal, para quando é que se prevê a resolução do 

alargamento da Ponte sobre o Caminho-de-ferro e intervenção no passeio que ruiu, tarda nada 

há dois anos? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- IV — Nos horizontes da Câmara Municipal, para quando é que se prevê aplicar no 

terreno aquilo que foi elaborado por técnicos e, que originou num livro que se intitula "Oliveira 

do Bairro Acessível — Manual de Orientações Técnicas — Acessibilidade e Mobilidade"? --------  

 ----------- V — Nos últimos anos o Mercado Municipal tem vindo a perder Feirantes e 

Consumidores. Nos horizontes da Câmara Municipal, para quando é que se prevê uma 

intervenção no Mercado Municipal e na sua área envolvente? ---------------------------------------------  

 ----------- VI — Nos horizontes da Câmara Municipal, para quando é que se prevê uma solução 

definitiva no Centro do Cidade de Oliveira do Bairro, junto aos novos Reservatórios de Água? --  
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 ----------- VII - Nos horizontes da Câmara Municipal, para quando é que se prevê a intervenção 

que foi prometida na Rua Maestro Alfredo Rodrigues? -------------------------------------------------------  

 ----------- VIII - Nos horizontes da Câmara Municipal, para quando é que se prevê em fazer no 

antigo Estaleiro da Câmara Municipal, nas proximidades do Espaço Bairrada? -----------------------  

 ----------- IX — Nas proximidades da Câmara Municipal, junto as arvores – parque de 

estacionamento existe um poste de iluminação que tem a lâmpada fundida - para quando é que 

se prevê a intervenção? -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- X — Nas proximidades da RECER e SOLCER — do Grupo Recer, existem seis postes 

de iluminação pública que têm as lâmpadas fundidas – para quando é que se prevê a 

intervenção? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- XI — Nos horizontes da Câmara Municipal, para quando é que se prevê a colocação 

da camada de betuminoso na Rua Principal da Murta? ------------------------------------------------------  

 ----------- XII — Nos horizontes da Câmara Municipal, para quando é que se prevê a 

continuação da Rua do Pólo Escolar de Oliveira do Bairro até à Rua da Légua Seca e, o 

aumento do número de lugares de estacionamento na respetiva? ----------------------------------------  

 ----------- XIII - Na Rua da Légua Seca existe uma vala nas traseiras de uma casa que há dois 

anos teve a água dentro do quintal e, também tem o muro contíguo à vala que ameaça ruir. Nos 

horizontes da Câmara Municipal para quando é que se prevê uma intervenção na vala para 

evitar males maiores para os moradores daquela zona e, para quando é que se prevê a 

colocação da camada de betuminoso na Rua da Légua Seca? --------------------------------------------  

 ----------- XIV — Nos horizontes da Câmara Municipal, para quando é que se prevê intervenção 

com caráter de urgência, na entrada principal da Nova Unidade de Saúde Familiar de Oliveira 

do Bairro, devido às infiltrações de água? ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- XV — Nos horizontes da Câmara Municipal, para quando é que se prevê o 
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alargamento que já foi aprovado em sede da Assembleia Municipal, junto às casas da Câmara 

Municipal, nas proximidades da Santa Casa da Misericórdia? ---------------------------------------------  

 ----------- Disse.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- CARLOS ROCHA residente na Mamarrosa – cumprimentou todos os presentes. -----  

 ----------- Disse que o seu clube do coração era o Mamarrosa Futebol Club e como era sabido 

por todos foi atribuído um subsídio de dez mil euros à União Desportiva de Bustos. Mas o que 

foi dito é que o subsídio foi atribuído para melhorias no campo de futebol Dr. Santos Pato, 

estando o Mamarrosa Futebol Club a coabitar com a União Desportiva de Bustos no mesmo 

campo de futebol. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A melhoria de que falavam era para ser feita na parte de cima do bar, no salão que lá 

existe, no teto. O Mamarrosa Futebol Club está no espaço há três épocas e na época passada 

passou-a ao tempo, à chuva, ao frio, com as mesas de um lado para o outro, mas 

desenrascaram-se. Foi dado um orçamento que foi solicitado, acharam o valor muito elevado e 

que se deveria manter o que estava, ou seja a cobertura em lona. Acrescenta que o Mamarrosa 

Futebol Club sugeriu que seria melhor modificar o que estava para outro tipo de material que 

fosse mais resistente ao tempo e nada foi feito para ajudar o Mamarrosa Futebol Club nesse 

sentido, mas as dificuldades foram ultrapassadas. ------------------------------------------------------------  

 ----------- No espaço de dois ou três meses foi uma nova associação coabitar no espaço e foram 

logo feitas obras no local, não sabe se foi a Câmara Municipal que deu logo a devida 

autorização para a realização das obras, mas se os dez mil euros atribuídos à União Desportiva 

de Bustos, foram para as obras, gostaria de saber o valor do orçamento apresentado por 

aquele clube de futebol, para assim poder informar os simpatizantes e sócios do seu clube do 

coração, o Mamarrosa Futebol Clube. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre o Campo do Gurgulhão disse que por várias vezes se tem vindo à Assembleia 

Municipal falar sobre o assunto, já se falou também com o Sr. Presidente de Câmara, por 
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telefone, por e-mail ou pessoalmente e o assunto continua na mesma. Acrescenta que não é 

fácil continuarem na situação em que se encontram. Acrescenta que sabe que o Mamarrosa 

Futebol Club tem um campo de futebol, pode não estar tudo a funcionar a 100%, mas sabe que 

foi o povo da Mamarrosa que o deu à coletividade, é a sede e o campo, não necessitam de 

pagar aluguer pelo espaço, mas pagam a eletricidade e a agua e não estão a usufruir do 

espaço.-  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Disse esperar que a Câmara Municipal olhe pelo Mamarrosa Futebol Club, 

coletividade que fez setenta e cinco anos e que precisam de melhores condições para 

continuarem o seu trabalho, porque se for para continuar a partilhar o campo com a União 

Desportiva de Bustos, não vê futuro. Acrescenta que merecem também o apoio dado pela 

Câmara Municipal, porque se não houver esse apoio está-se na iminência do Mamarrosa 

Futebol Club acabar, pelo menos consigo como presidente. -----------------------------------------------   

 ----------- Tenho Dito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – informou que a próxima intervenção do público, iria ser proferida pelo primeiro 

Presidente da Assembleia Municipal depois do 25 de Abril, dando-lhe de seguida o uso da 

palavra; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- MANUEL ALBERTO FERREIRA residente na Palhaça - começou por cumprimentar 

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

 ----------- Começou por agradecer ao Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, por ter 

recordado a história, sendo bom que a história não se esqueça. Acrescenta que é com muita 

honra e também com algum sentimento de orgulho, que olhando em frente consegue visualizar 

a sua foto com menos quarenta anos de vida, colocada na parede do salão nobre da 

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

 ----------- Disse que estava presente na qualidade de amigo da Obra de Frei Gil, como 
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presidente do Conselho Fiscal indigitado e atual Membro dos Corpos Sociais da obra, embora 

na sua opinião de uma maneira muito estranha. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Para quem não conhece disse pretender falar da Fundação Frei Gil, que por decreto 

do então Bispo de Aveiro Dom António Marcelino, foi ereta de modo canónico a Fundação Frei 

Gil no ano de 1991. Por decreto do Governo Civil de Aveiro de 02 de fevereiro do ano de 2001, 

foi reconhecida a Fundação Frei Gil no foro civil. Em 30 de abril de 1991, na casa diocesana de 

Aveiro, vulgo Paço Episcopal, perante o Bispo de então Dom António Marcelino deu-se a 

tomada de posse dos primeiros corpos gerentes da Fundação Frei Gil, à qual ficou a pertencer, 

por inerência de funções como Presidente da APECOB, onde esteve durante doze anos, tendo 

deixado essas funções há dezoito anos. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que em 08 de maio de 1991 deu-se a primeira reunião da direção, 

homologada e empossada pelo Bispo de Aveiro. Em 20 de março de 1995 deu-se a ultima 

reunião conhecida, com ata da direção da Fundação Frei Gil. Entretanto abandonou o colégio 

porque deixou de ter filhos a estudar naquela casa, que foram quatro.  ---------------------------------  

 ----------- Atualmente na data de 05 de dezembro de 2016 foram eleitos e nomeados os novos 

corpos sociais da Fundação Frei Gil, esclarecendo que na direção e no concelho fiscal há 

elementos que são eleitos, havendo outros que dele fazem parte por inerência de funções, 

assim como elementos da associação de pais, administração do IPSB, professores e alunos. 

Disse que se aguarda ainda, passados dois meses que o Sr. Bispo de Aveiro homologue, 

porque é assim que está imposto nos estatutos. Sendo obvio que atualmente desde quase do 

começo do ano, o Sr. Bispo encontra-se em visita apostólica ao arciprestado de Ílhavo e que 

termina só no Corpo de Deus. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que pela primeira vez que intervém em Assembleia Municipal, no atual mandato 

e agora que deu conhecimento dos factos da Obra Frei Gil aos senhores Deputados, desejava 

que a entidade, fosse ouvida, escutada com a memória que ela representa de um grande 
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homem que foi Frei Gil. Obviamente disponíveis para entender que o mundo é feito de 

mudanças e embora desejando preservar a memória desse homem, não se pode deixar de 

adaptar aos tempos atuais, até face à reorganização que o atual Governo emitiu e fez sobre a 

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

 ----------- Dirigindo-se ao Presidente da Assembleia e Presidente da Câmara solicitou 

autorização para deixar um repto aos Deputados e aos futuros candidatos às próximas eleições 

autárquicas que não transformassem o IPSB numa luta partidária nem eleitoral, não prometam 

o que não podem cumprir ou que não quiseram ou puderam cumprir até ao momento, mas por 

favor que respeitassem a história, o trabalho, o esforço das pessoas que criaram a casa e que 

a continuam a manter. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse estar certo que isso vai acontecer, pois que conhece bem o Sr. Presidente da 

Câmara, mas politicamente talvez esteja a ser posta em causa a sua ação nesta matéria. -------  

 ----------- Disse estar aqui para olhar para o futuro como sempre fez, como autarca ao longo de 

muitos anos. E se quando esteve como Vice-Presidente da Câmara depois de ter ocupado a 

posição de Presidente da Assembleia Municipal, e se nesse tempo havia sol, nem que fosse sol 

em Vila Verde, hoje está convicto que há oliveiras que dão fruto e que há médicos que cuidarão 

da saúde do IPSB. Justifica o passado e o presente e justifica o concelho, mas com o devido 

respeito pelas opiniões que são contrárias à sua, não se aceita, não se pode aceitar que a zona 

poente do concelho fica eventualmente desprovida de uma obra, de uma casa que formou 

gente bastante importante no concelho e que também beneficiou e de que maneira, da 

presença do Sr. Mário João como seu sucessor na associação de pais, tendo sido devido a ele 

e não a si, que a associação de pais atingiu a dimensão que hoje tem, porque humildemente 

mais não fez do que aquilo que podia, reconhecendo por isso que fez muito pouco para aquilo 

que a Obra merecia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse acreditar no Sr. Presidente da Mesa da Assembleia e no Sr. Presidente da 
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Câmara, e por isso parte desta Assembleia com a consciência tranquila de que como munícipe 

de base, mas com os direitos que tem como ex-autarca, cidadão, parte com uma certeza de 

que é mais do que o voto em outubro, é preciso salvar o voto no IPSB como um 

estabelecimento de eleição no conjunto do concelho. --------------------------------------------------------                

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

SANTOS – agradeceu a intervenção mas quis deixar uma correção, é que o Presidente da 

Associação de Pais que sucedeu ao Sr. Manuel Alberto Ferreira, foi ele próprio Manuel Nunes 

Simões dos Santos e depois sim o Sr. Mário João Oliveira, atual Presidente da Câmara e dizer 

que muito menos do que fez, também se orgulha do trabalho feito por si e pelos órgãos sociais 

da sua altura, nomeadamente a sede que existe nas instalações do Instituto foi criada, contra 

ventos e marés na altura em que foi presidente da associação de pais do IPSB. Refere que só 

presta este esclarecimento porque veio a propósito, pois nunca ninguém em sede de 

Assembleia Municipal o ouviu proferir tais palavras.  ---------------------------------------------------------  

 ----------- Foi assim dada por concluída a intervenção aberta ao público, dando o uso da palavra 

ao Sr. Presidente da Câmara para que respondesse a alguma questão colocada, se assim o 

entendesse;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

começou por cumprimentar todos os presentes, dirigindo um cumprimento especial ao Sr. 

Presidente e demais elementos da direção dos Atómicos Sport Club, felicitando-os pelo 

trabalho que têm desenvolvido no concelho e pela sua apresentação, sendo uma coletividade 

que conhece bem e que era sempre bom que mais pessoas tivessem a oportunidade de 

conhecer. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Agradeceu a correção feita pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, 

relativamente à APECOB, confirmando de que facto assim foi, fazia parte da direção, presidida 

pelo atual Sr. Presidente da Assembleia Municipal, quando a sede da APECOB foi levada a 
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efeito. Acrescentou que foram muitos anos e naturalmente que cada um na sua vez, no seu 

tempo terá feito o que melhor entendeu e que foi capaz. Também assim o fez durante cerca de 

uma dezena de anos que esteve como responsável em vários cargos na APECOB. ----------------  

 ----------- Dirigiu um cumprimento à Dr.ª Ana Peres e disse que conhecendo a PROMOB e os 

objetivos da mesma, teve o cuidado de reunir mas também quer registar o facto de vir ao 

presente fórum, à Assembleia Municipal divulgar aquilo que é a associação de que faz parte e 

os seus objetivos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que tinha pena que o Presidente da direção da associação Mentes 

Convergentes tenha feito a sua intervenção e se tenha ausentado, mas quer dizer que foi muito 

bom que tenha tido tempo para vir à Assembleia municipal para fazer uma intervenção, pena é 

que não tenha tempo para se dirigir à Câmara Municipal, depois de tantas vezes notificado para 

assinar um protocolo ao qual tem a obrigação de o fazer.  --------------------------------------------------  

 ----------- Informou que as ultimas palavras que dirigiu na presente data aos técnicos municipais 

responsáveis pelo assunto, foi que na próxima semana será dirigida uma carta registada a dar 

um termo, ou vem assinar ou será alterado, em Reunião de Câmara, o protocolo. ------------------  

 ----------- Relativamente à intervenção do Sr. Mauro Santiago e dado o seu desejo será 

respondido por escrito, mas não pode deixar de dizer que respondeu por escrito às questões 

que tinha formulado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a intervenção do Sr. Presidente do Mamarrosa Futebol Club, disse que não 

restassem dúvidas que o apoio da Câmara Municipal, tem sido em geral para as associações, o 

investimento em infraestruturas tem sido enorme, como nunca em épocas anteriores, ou em 

mandatos anteriores à sua gestão. Relvados sintéticos mas com todo o respeito, não se pode 

colocar relvados sintéticos em todos os espaços.--------------------------------------------------------------  

 ----------- Atualmente a gestão do campo, porque é a Câmara Municipal a parte contraente com 

os proprietários, que paga a luz, assumiu a decisão de quem atribuir o campo para jogar. Na 
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época passada por razões alheias à Câmara Municipal, a União Desportiva de Bustos não tinha 

equipas e por conversações tidas foi entendimento atribuir o campo ao Mamarrosa Futebol 

Club, que usufruiu do espaço. Na presente época a União Desportiva de Bustos resolveu 

aparecer, estando a coabitar no mesmo campo, percebendo que não seja fácil. ---------------------  

 ----------- Informou que os dez mil euros de apoio foram atribuídos, as faturas e os documentos 

foram apresentados, as obras estão feitas. Acrescentou que não tem o valor de cabeça, mas o 

orçamento apresentado e o valor das faturas são superiores aos dez mil euros. As obras 

servem a infraestrutura para a prática desportiva, desde a formação aos seniores da UDB aos 

seniores do Mamarrosa Futebol Club. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse perceber alguma situação que possa existir entre as vilas de Mamarrosa e 

Bustos, mas são ambas da mesma freguesia e o importante é que a infraestrutura não tenha 

sido perdida, por incumprimento da UDB, perante os proprietários, tendo a Câmara Municipal 

chamado a si e assumido e continuando a pagar a luz, a água, o apoio a ambas as 

coletividades e assim continuará enquanto for responsável. ------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que a Câmara Municipal não deixará de apoiar, se essa for a vontade do 

Mamarrosa Futebol Club, infraestruturas no campo da associação, seguramente que por um 

conjunto de fatores, desde logo também pelo tempo que media o presente momento e o final do 

mandato, não irá assumir por si e pelo Executivo que lidera, nenhuma outra infraestrutura de 

relvado sintético, com todo o respeito pelas pessoas que praticam futebol, mas não têm 

equipas de formação e por outro lado porque o tempo, o investimento e tudo o que tem a ver 

com o assunto, será analisado posteriormente. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre o apelo deixado pelo Sr. Manuel Alberto Ferreira, seu amigo, disse que 

naturalmente no cumprimento daquilo que são as suas legítimas obrigações inerentes ao cargo 

que desempenha, tudo fez, tudo tem feito e tudo continuará a fazer em prol do IPSB, mas 

sempre com uma condição no cumprimento da lei. -----------------------------------------------------------  



 

Sessão da Assembleia Municipal de 10.02’17   23|113 

 ----------- Foi assim 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 esclarecido que erro 

um período com o tempo rateado e por isso solicitou aos Membros presentes que desejassem 

usar da palavra, que procedessem à respetiva inscrição, tendo posteriormente dado o uso da 

mesma ao primeiro interveniente. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARSÉLIO CANAS – começou por dirigir os seus cumprimentos a todos os presentes, 

estendendo os mesmos à direção dos Atómicos Futebol Club, pelo trabalho apresentado e pela 

atividade desenvolvida. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- …” A minha intervenção prende-se com dois pontos principais: -------------------------------  

 ----------- -Mamarrosa Futebol Clube e Associação Beneficente, Cultura e Recreio da 

Mamarrosa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre o primeiro ouvimos há pouco o seu Presidente da Direção, no período de 

intervenção aberto ao público. Ficamos a saber que é o único clube de futebol em atividade no 

concelho, cujo campo não é de relva sintética. Joga em campo emprestado, que diria não sei 

de quem se da Câmara Municipal, se da União Desportiva de Bustos se da família Pato. Isto 

porque alguma parte do terreno é da União Desportiva de Bustos; de outra parte do terreno, 

mais substancial, a Câmara Municipal paga aluguer mensal. Pasme-se que numa situação 

desta, a Câmara Municipal fez lá um investimento que há cerca de cinco anos ultrapassou os 

trezentos mil euros, numa altura em que a União Desportiva de Bustos já não gozava de boa 

saúde. Como consequência natural, o clube depressa encerrou a atividade. Como foi dito por 

muita gente, um investimento louco com dinheiros públicos sem rentabilidade ou como diz o 

ditado popular, fazer filhos em mulheres alheias. O clube encerrou a porta e a Câmara chamou 

a si o pagamento das mensalidades ao seu proprietário. ----------------------------------------------------  



 

Sessão da Assembleia Municipal de 10.02’17   24|113 

 ----------- O Mamarrosa Futebol Clube, clube que no final de 2016 comemorou as suas bodas de 

diamante, 75 anos de existência, solicitou apoio a Câmara Municipal para beneficiação do seu 

campo, apoio que a Câmara deu não só ao Bustos, mas também ao Aguas Boas e ao Oiã, para 

já não falar ao Oliveira do Bairro Sport Clube. Mas porque parece que há filhos de primeira e 

filhos de segunda, a ajuda da Câmara ao Mamarrosa Futebol Clube passou não por os ajudar 

nas obras de beneficiação do seu campo, mas por disponibilizar o campo do Bustos, cuja 

mensalidade a Câmara Municipal chamou a si própria, talvez para não perder o investimento 

feito em propriedade alheia. Do ponto de visto económico até se compreende a atitude, mas na 

prática isso apenas empurrou para a frente com a barriga o problema. O problema inicial 

continua por resolver, o Mamarrosa Futebol Clube é o único clube de futebol federado em 

atividade no concelho que não dispõe de um campo com relvado sintético, mas teve a virtude 

de ao jogar no campo de futebol em Bustos fazer ressuscitar a União Desportiva de Bustos. ----   

 ----------- Hoje jogam dois clubes no mesmo campo, numa convivência que de sã não tem nada 

e onde a Câmara Municipal não soube determinar regras. E será escusado relatar aqui as 

dificuldades criadas, as "ameaças" encapotadas ocorridas nas reuniões realizadas pelo Sr. 

Vice-Presidente da Câmara no início da época, para tentar resolver um problema que só tem 

uma solução. Há zonas que estão vedadas ao Mamarrosa Futebol Clube, embora o outro clube 

tenha acesso total a todas as zonas. E para consubstanciar esta mescla, o Sr. Vice-Presidente 

vai para o aniversário do Mamarrosa Futebol Clube dizer no seu discurso que a Câmara 

Municipal deu 10.000 euros a União Desportiva de Bustos. Mas Sr. Vice-Presidente o senhor 

enganou-se no aniversariante, não era a União Desportiva de Bustos, mas o Mamarrosa 

Futebol Clube que fazia 75 anos de existência. E para esses o que é que a Câmara deu, nada. 

Toda a gente presente e conhecedora das dificuldades criadas continuamente a atividade do 

Mamarrosa Futebol Clube disse de boca aberta, que é preciso ter lata, é preciso ter vergonha. 

 ----------- Em face de tudo isto, é necessário que a Câmara Municipal saiba tratar todos por igual 

e este assunto só tem uma solução, é que o Mamarrosa Futebol Clube é o único clube do 
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concelho em atividade, que ainda não dispõe de campo relvado sintético feito pela Câmara 

Municipal, e como tal apela-se a que possa dispor dessa infraestrutura, porque no concelho 

somos todos munícipes, e não cidadãos de primeira e cidadãos de segunda, porque quando 

chegamos a eleições o voto de cada munícipe tem um peso igualitário, venha ele donde vier 

das mesas de voto do concelho. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referindo-me agora a Associação Beneficente, Cultura e Recreio da Mamarrosa, esta 

coletividade tem um pedido de instalações feito à Câmara Municipal há mais de cinco anos, 

para instalações de apoio à Escola de Musica e/ou museu. Falamos do lote 5, o antigo jardim-

de-infância da Mamarrosa. Em tempos que distam ao início da década, a Câmara Municipal 

resolveu fazer uma série de contrafortes de suporte do muro do jardim-de-infância, do lado 

nascente, em terrenos que não lhe pertenciam, bem como encaminhou para o terreno do 

vizinho, ABCR, as águas pluviais de parte do edifício do jardim-de-infância, sua propriedade. ---  

 ----------- Confrontada com a situação em reunião na Câmara Municipal com o Sr. Presidente da 

Câmara e o Presidente da Direção da ABCR da altura, Engº. Arsélio Canas ficou a promessa 

da parte do Sr. Presidente da Câmara de quando as instalações do novo Pólo escolar da 

Mamarrosa estivessem em atividade e fossem desativadas as instalações do jardim-de-infância 

e escola primária, essa situação seria tida em conta. Agora que está a ser equacionada a 

distribuição desses espaços pelas coletividades da vila, esperamos ver honradas essas 

promessas celebradas entre homens de palavra.” -------------------------------------------------------------  

 ----------- JOÃO PAULO SOL – começou por dirigir os seus cumprimentos a todos os 

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

 ----------- Disse que antes de iniciar a sua intervenção quis agradecer a apresentação feita pelos 

elementos da direção dos Atómicos Futebol Club, sendo uma oportunidade de se conhecer 

melhor as associações do concelho e o que fazem. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Entregou a sua intervenção por escrito, a qual se transcreve na sua integra; -------------  
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 ----------- Sr. Presidente da Câmara, tenho duas questões a colocar-lhe: -------------------------------  

 ----------- 1ª – Assistimos esta semana à apresentação, por parte do governo, de um conjunto 

de 12 intervenções de construção de ligações rodoviárias, construção de rotundas, melhorias 

de acessos e requalificações que pretendem facilitar o acesso de parques e zonas industriais 

aos principais eixos rodoviários e autoestradas. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Andamos à cerca de 11 anos a lutar por uma ligação do concelho e das nossas zonas 

industriais à Autoestrada A1 mais rápida e direta. Desde que este governo tomou posse que 

diligências a autarquia efetuou e que respostas obteve junto do ministério do planeamento e 

das infraestruturas e dos demais institutos e empresas publicas que tutelam esta área? ----------  

Esta iniciativa estatal insere-se completamente nesta pretensão que o nosso município, e agora 

também com a colaboração do município de Anadia, tem de criar melhores e mais rápidos 

acessos à Autoestrada A1. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2ª Esta semana também foi anunciado pelo governo a conclusão de um estudo que 

identifica cerca de 90 000 trabalhadores com vínculos temporários ao estado central. Vão ser 

criadas comissões para analisar caso a caso quais são as verdadeiras situações de trabalho 

precário.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Nas autarquias e nas juntas de freguesia este estudo identifica também cerca de 24 

000 trabalhadores com vínculos temporários. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- O governo anunciou também que as autarquias locais irão decidir se aderem ou não 

ao plano de regularização extraordinária de vínculos precários. -------------------------------------------   

No município de Oliveira do Bairro já estão identificadas estão situações? O Sr. Presidente da 

Câmara pretende que o município adira a este plano ou não?” --------------------------------------------  

 ----------- Para finalizar acrescentou que aproveitando a presença de elementos da direção dos 

Atómicos Sport Club, haviam duas situações que deviam merecer a atenção do Sr. Presidente 
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da Câmara e dos senhores Vereadores: em frente à sede dos Atómicos existem umas árvores 

quase em cima da estrada, sabe também que há problemas no local com a iluminação pública. 

Também a questão da pavimentação em frente à sede, questão que já tem algum tempo e já 

merecia a atenção do município de forma a resolver definitivamente a questão.---------------------- 

 ----------- LUIS CARVALHO – dirigiu os seus cumprimentos a todos os presentes. 

Cumprimentou também os Atómicos Sport Club e a sua direção.  ----------------------------------------  

 ----------- Dirigiu-se ao Sr. Presidente da Câmara questionando de como estava a saúde da 

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

 ----------- Outro ponto já debatido tem a ver com o estádio do Gorgulhão que muita honra dá aos 

mamarrosenses na pessoa do seu presidente Carlos Rocha, pessoa que conhece e que vive a 

associação como fosse a sua própria família e se calhar até rouba algum do tempo da sua 

família para a associação. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Lembrou que foram atribuídos subsídios a outras coletividades para os seus campos e 

na altura falou do campo do Gorgulhão e o Sr. Presidente da Câmara disse na altura que o 

campo de Bustos, não tinha na altura ocupação e que o Mamarrosa passaria a treinar e a fazer 

casa própria desse mesmo campo, e nessa altura ouviu a resposta e não achou mal porque de 

facto o campo de Bustos estava vazio fazendo todo o sentido. Mas agora há um problema é 

que o dono voltou à sua casa e os que estão a ocupar o espaço têm que sair, porque cada 

coisa a seu dono. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que em sua opinião o Mamarrosa Futebol Club é um dos clubes mais vivos, com 

mais pulsar pelo menos na União de Freguesias, foi dos clubes mais ativos, comemorou os 

seus 75 anos mostrando por isso alguma coisa, só não mostra a quem não quer ver e quase 

com o direito de ver o seu campo em condições dignas.  ----------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que não se pode dizer que o Grupo Desportivo de Bustos não se entende com 

o Mamarrosa Futebol Club e vice-versa, mas a casa é do Bustos e o Mamarrosa tem a sua 
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casa própria, apenas precisando de condições para continuarem a trabalhar e a apresentarem 

os resultados excelentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a situação do saneamento na Quinta do Gordo, disse que gostaria de mais uma 

vez falar sobre o assunto, saber o ponto de situação porque as pessoas queixam-se. Há uma 

vala mesmo no extremo da Quinta do Gordo onde a população local passou a gostar mais da 

estação do ano do inverno do que do verão porque de inverno não se sente o cheiro intenso, 

mas o verão vem aí e o cheiro também, por isso gostaria de saber se estava para breve. Diz 

saber de pessoas que já pagaram a ligação do ramal, a Câmara devolveu o valor porque não 

se consegue fazer ligação do mesmo ao saneamento. -------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à questão dos poços que já referiu em Assembleias anteriores, disse 

que verifica que continuam em aberto. Informou que fez uma pequena pesquisa e viu uma 

campanha que estava a ser feita na zona de Santarém, onde a GNR fazia uma campanha de 

sensibilização junto da população. Num serviço de rotina foram levantados cerca de 59 ações, 

foram fiscalizados 111 poços, desses foram levantados 15 autos. Lançou o repto ao Sr. 

Presidente da Câmara porque não também a GNR local a fazer esse tipo de sensibilização. ----  

 ----------- Disse que havia perigo para as pessoas e a segurança das mesmas vale a atenção 

redobrada destas situações, fazendo todo o sentido arrancar com uma sensibilização 

semelhante à realizada em Santarém. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre os contentores de resíduos urbanos que a SUMA levantou, tendo ficado sem 

chumbadores e os contentores agora existentes andam á deriva com os ventos.  -------------------  

 ----------- Sobre as questões elétricas apontadas em Assembleias anteriores, melhorou 

bastante. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Presidente da Assembleia Municipal, questionou relativamente à 

situação da Quinta D’Além. Lembrou que o Sr. Presidente na última Assembleia disse que 

tinham que ser os habitantes da Quinta D’Além a comunicarem à Câmara de Cantanhede a 
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intenção de mudar de concelho, porque eram habitantes de Cantanhede. -----------------------------  

 ----------- Disse que essa resposta tinha ficado na sua cabeça, foi pesquisar e chegou à 

conclusão que estava tudo mal. Esclareceu que esteve no portal da CNE onde há uma questão 

que diz, e passou a citar;----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Posso alterar o meu recenseamento para um local diferente da minha residência?” 

fim de citação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Alertou que se aproximam as eleições e tem que se começar a pensar nas pequenas 

coisas, sendo que a resposta que aparece no portal da CNE é a seguinte, e passou a citar; -----  

 ----------- “A inscrição no recenseamento não pode ser transferida para a área diferente da 

freguesia correspondente à morada que consta do documento de identificação.” Fim de citação. 

 ----------- Ora os habitantes da Quinta D’Além que pertencem a Cantanhede têm a morada na 

Mamarrosa, ou seja há algo que não bate certo. Os habitantes da Quinta D’Além se se dirigirem 

à Junta de Freguesia da União de Bustos, Troviscal e Mamarrosa e pedirem um atestado de 

residência vão solicitá-lo e o Presidente da União de Freguesia irá atestar que moram no local 

quando de facto o local é de Cantanhede. Mais uma dúvida. -----------------------------------------------  

 ----------- Deu conhecimento que colocou algumas questões a algumas entidades, 

nomeadamente à CNE a qual respondeu num tempo record, onde foi dito que, e passou a 

citar;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- “Os eleitores são inscritos nos locais de funcionamento da entidade recenseadora 

correspondente à residência indicada no bilhete de identidade, local esse que é Mamarrosa, 

Oliveira do Bairro.” Fim de citação. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mas teimam que pertencem a Cantanhede. Questiona se os munícipes da Quinta 

D’Além se dirigem a Cantanhede para dizerem que querem uma alteração, porque são de 

Cantanhede, mas em Cantanhede vão questionar, qual a morada de residência, ao que vai ser 
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respondido, Mamarrosa. Se calhar Mamarrosa também pertence a Cantanhede, disse em tom 

irónico. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- FERNANDO HENRIQUES – dirigiu os seus cumprimentos a todos os presentes. 

Felicitou os dirigentes dos Atómicos Futebol Club pela apresentação que fizeram, dando a 

conhecer o historial da associação que conhece muito bem, louvando o trabalho que têm feito 

até à presente data. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- “Queria aqui abordar uma situação que tem a ver com as redes de drenagem de 

águas residuais e abastecimento público de água atualmente implantadas no concelho, dado 

que de acordo com as estatísticas mais recentes, apontam para uma percentagem de utilização 

aproximada de 93%, o que consideramos razoável face ao número de áreas edificadas 

existentes nos diversos aglomerados urbanos do nosso território. ----------------------------------------  

 ----------- Como sabemos desde 2009 que o município de Oliveira do Bairro em conjunto com 

outros 10 concelhos, aderiram à assinatura de um contrato com a ADRA, cabendo a esta 

entidade a execução, manutenção e exploração dessas infraestruturas e que, 

independentemente dos constrangimentos que provocaram com os aumentos dos custos para 

os consumidores, reconhecemos que a empresa em causa tem vindo a fazer alguns 

investimentos nesse sector, com ampliações e beneficiação das redes existentes, estando 

presentemente em curso a empreitada de execução da rede de saneamento numa vasta zona 

no lugar da Silveira, indo ao encontro de uma pretensão da população ali residente que tem 

vindo a ser reivindicada há vários anos. --------------------------------------------------------------------------    

 ----------- Existem contudo outros locais que vão sendo adiados há bastante tempo e que 

remontam até do mandato anterior do atual executivo, citando por exemplo três zonas da 

freguesia de Oliveira do Bairro, como sejam a Rua Esquerda no lugar da Murta, Rua do 

Serradinho no centro da cidade e parte da Rua S. Sebastião no lugar de Vila Verde, onde 
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varias habitações ali construídas não dispõem de rede de saneamento sendo o tratamento das 

aguas residuais efetuado em fossas mas que, face as características geológicas do solo, 

nalguns casos já não permitem qualquer permeabilidade e por isso os seus proprietários, têm 

que recorrer aos chamados veículos limpa fossas para o transporte desses resíduos que 

provavelmente serão descarregados em locais desadequados, contribuindo assim para a 

degradação do ambiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Perante estes factos, chamamos a atenção do executivo municipal para que junto da 

ADRA, procurem encontrar uma solução para resolver esta situação, contribuindo assim para a 

melhoria da qualidade de vida das populações residentes naqueles locais, até porque são 

zonas classificadas como espaços residenciais e não existindo rede de saneamento não 

poderão ser autorizadas novas edificações. ---------------------------------------------------------------------    

 ----------- Há ainda outro assunto que pretendo referir relacionado com o limite do território que 

se encontra definido no atual PDM, entre as freguesias de Oliveira do Bairro e Troviscal. ---------   

 ----------- Penso que todos os presentes se recordam que durante o período de apreciação 

pública daquele Instrumento de Planeamento, chamei a atenção do Sr. Presidente da Câmara 

para o facto de se ter constatado que foi alterado o traçado da delimitação das fronteiras entre 

as ditas freguesias, relativamente ao que constava no anterior PDM e que por isso deveria ser 

corrigido, na medida em que até aquela data não existia qualquer conhecimento da população, 

que tal alteração provinha de uma determinação emanada pela entidade governamental 

responsável pela organização administrativa do território. ---------------------------------------------------  

 ----------- Recordo-me que o Sr. Presidente da Câmara terá dito numa reunião da Assembleia 

Municipal, que o assunto iria ser analisado em conjunto com os técnicos ligados ao processo 

com vista a uma reposição da situação anterior e por isso solicitava que nos fosse dado 

conhecimento se efetivamente isso aconteceu e qual o resultado obtido.” -----------------------------  

 ----------- JOÃO BASTOS – começou por dirigir os seus cumprimentos a todos os presentes. 
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Dirigiu os parabéns à associação dos Atómicos Futebol Club pela apresentação dando assim a 

conhecer um pouco mais da associação. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que iria voltar a falar num assunto já falado na presente Assembleia, mas já 

tinha preparado a sua intervenção e quer reforçar também mais uma vez o assunto que na sua 

opinião é demasiadamente grave, que é o Mamarrosa Futebol Club. ------------------------------------  

 ----------- Referiu que seria importante resolver o problema antes do início da próxima época 

desportiva, estando mais que visto que a União Desportiva de Bustos não deixará o Mamarrosa 

Futebol Club continuar a jogar no campo Doutor Manuel Santos Pato. Acrescentando que do 

pouco que conhece do protocolo existente o mesmo não é renovável. ---------------------------------- 

 ----------- Seria muito mau depois de tudo o que se tem passado, pedir ao Mamarrosa Futebol 

Club que volte para o campo do Gorgulhão, sem ter pelo menos um campo sintético, não 

pedindo o resto mas pelo menos o relvado sintético. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Disse acreditar que isso será o fim do Mamarrosa Futebol Club e pelo que foi dado a 

entender pelo seu atual Presidente Carlos Rocha também será o fim da sua gestão. ---------------  

 ----------- Referiu que até podia perceber a explicação do Sr. Presidente da Câmara, parte da 

explicação, mas continuar a financiar o Bustos, pagando as despesas, financiando obras e não 

resolver o problema do Mamarrosa Futebol Club, por tudo o que já foi dito na presente sessão 

da Assembleia Municipal era muito mau. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Se o futuro tiver que ser a coabitação, como tem sido, e infelizmente bem 

problemática, seria extremamente importante que a Câmara Municipal servisse de mediadora 

de todo esse processo porque está visto que para o Bustos o campo é deles, mesmo que não 

paguem as respetivas despesas. Refere que esta situação não se trata de problemas entre as 

populações de Bustos e Mamarrosa mas sim, na sua opinião pessoal, a questão de algumas 

pessoas acharem-se donas do mundo e para se evidenciarem, serem capazes de pisar os 

outros. -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ----------- Era importante que se fizesse alguma coisa e não só na questão do campo, mas 

resolver o problema porque seria mau de mais chegar ao final da presente época desportiva e o 

Mamarrosa não ter solução para continuar. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Outro dos assuntos tem a ver com a Comissão de Reavaliação da desagregação da 

União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa, que seria bom que os elementos desta 

Comissão informassem os Membros da Assembleia dos desenvolvimentos sobre a matéria e o 

que foi feito até ao momento. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse saber que não são obrigados a fazê-lo, mas questiona se não seria bom 

estarem presentes nas Assembleias de Freguesia, de forma a conhecerem os assuntos aí 

debatidos e da forma como são debatidos nessas Assembleias, conhecerem também o terreno 

político correto, porque as Assembleias de Freguesia são políticas. Acrescentou que 

infelizmente poucas vezes, mas por vezes existem intervenções da população nessas 

Assembleias. Disse entender também que seria importante conhecerem mais de perto os 

documentos e procurar os dados em que as vilas eram freguesias de forma a poder ser feita 

uma análise financeira da alteração para União de Freguesias. -------------------------------------------  

 ----------- Referiu que haveria muitas outras coisas a questionar mas iria repetir o que tem dito 

em quase todas as Assembleias Municipais neste período. Disse que ainda faltava cerca de 

meio ano para o final do atual mandato e por isso esperava que o Executivo faça 20% do que 

tem falado e solicitado neste órgão e se assim for ficará satisfeito. Acrescenta que muito do que 

se tem falado já vinha de promessas e manifestos, não do presente mandato, mas de 

anteriores mandatos e não só do Sr. Presidente da Câmara mas de toda uma equipa do qual o 

Sr. Presidente da Câmara faz parte, que se chama PSD. ---------------------------------------------------  

 ----------- MIGUEL OLIVEIRA – começou por cumprimentar todos os presentes. Dirigiu uma 

palavra de agradecimento à associação Atómicos Sport Club, por todo o trabalho que têm feito 

com crianças de tenras idades, que para si é bastante importante pois é um trabalho de 
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formação de pessoas de bem para o futuro.---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que a sua questão tem a ver com a questão já levantada pelo membro João 

Paulo Sol, que tem a ver com a questão de mobilidade de transportes. Disse que a CIRA tinha 

bastantes programas nesta temática, só que a seu ver para o Concelho, ainda não se via nada 

aplicado nem desenvolvido. Reforça que a parte dos caminho-de-ferro, que sabe nada terem a 

ver com o Executivo da Câmara, mas o valor do transporte de Oliveira do Bairro a Aveiro, é 

bastante elevado porque Oliveira do Bairro, não pertence a uma área suburbana. ------------------  

 ----------- Daí os aglomerados habitacionais que não pertencem a aglomerados suburbanos 

terem um encargo extremamente excessivo na parte dos transportes. ----------------------------------  

 ----------- Questionou o Sr. Presidente da Câmara o que se tem feito e o que ainda pode ser 

feito sobre a temática nos programas que têm sido desenvolvidos pela CIRA. ------------------------  

 ----------- Presidente da Junta de Freguesia da Palhaça MANUEL MARTINS – dirigiu os seus 

cumprimentos a todos os presentes. Dirigiu também uma saudação especial aos Atómicos 

Sport Club pelo trabalho desenvolvido em prol da juventude. ----------------------------------------------  

 ----------- Uma das situações que o trazia a intervir era uma situação recente que estava a 

acontecer na freguesia da Palhaça, que era a colocação de vários postes de cimento e de 

madeira, pensando que da PT. Deu conhecimento que a GNR tinha estado consigo no dia 

anterior ao da realização da presente Assembleia Municipal, questionando-o se sabia para que 

serviam os postes e se havia licença para colocar os mesmos. Informou que não sabia 

responder às questões, uma vez que as estradas são municipais sendo a Câmara Municipal a 

responsável por licenciar ou não a colocação dos postes. Referiu que iria então interpelar a 

Câmara Municipal para saber dar uma resposta concreta às questões colocadas pelos 

elementos da GNR. -----------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Sugeriu que sempre que haja situações análogas, colocação de postes, abertura de 

valas feitas nas freguesias, a Câmara Municipal informasse as Juntas de Freguesia para que 
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estas saibam se o que está a ser feito está devidamente licenciado. ------------------------------------  

 ----------- Uma outra situação tem a ver com os abrigos dos autocarros, questiona se alguma 

coisa estava a ser feita, porque este inverno está a passar, mas virão muitos mais e seria bom 

que houvesse condições para se esperar os transportes públicos minimamente abrigados. ------  

 ----------- Outra situação tem a ver com as duas vias principais da Palhaça, que se nota mais 

por quem anda a pé e quando chove que é a questão das bermas que não tem escoamento de 

águas, acumulando água o que vai danificando cada vez mais a via, com a passagem contínua 

de veículos automóveis, principalmente em zonas areosas e de barro como é o caso do centro 

da freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse já ter tido conhecimento de algumas diligências tidas sobre a situação que vai 

falar, situação que já tem alguns anos e tem a ver com a ADRA, que são umas caixas de 

saneamento existentes perto do cemitério e da igreja em que as tampas afundaram cerca de 

meio metro abaixo do nível da estrada e já levaram alcatrão em cima. Alerta que se as caixas 

afundaram os ramais também devem ter afundado o que pode estar na causa de vários 

entupimentos nas casas vizinhas, com cheiros desagradáveis, provavelmente devido à situação 

que descreveu. Questionou se há algum prazo para que o trabalho seja feito que era uma 

necessidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Refere que há ramais que já deveriam ter sido feitos, na Rua do Castelo e outro na 

Rua Professor Aguiar Ferraz, solicitou assim ao Sr. Presidente da Câmara que pressionasse a 

ADRA no sentido de agilizar os procedimentos. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente há pintura horizontal das estradas, refere que existem duas 

passadeiras na zona central da Palhaça, em que as zebras estão a desaparecer, a tinta foi 

agarrada aos pneus dos automóveis o que revela que se calhar o trabalho não foi muito bem 

feito.-----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que existem três árvores na Rua de Vila Nova, quem desce para a Pedreira 
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que sabe que foram orçamentadas em concurso para serem derrubadas juntamento com outras 

árvores que foram derrubadas, mas essas três ficaram, talvez porque davam mais trabalho e o 

madeireiro não iria tirar lucro com as mesmas. Alertou que é uma situação perigosa porque têm 

muitos ramos secos e quando está vento coloca em risco pessoas e bens. ---------------------------    

 ----------- Disse ter deixado para o final da sua intervenção o que o preocupa mais, que são os 

acessos à Feira da Palhaça, que faz no dia 1 de março dois anos que foi inaugurada, 

esperando que em junho os mesmos estejam prontos. Fez também referência à rua em frente 

ao Pólo Escolar que faz ligação ao Centro Social, que também aí seja alvo de intervenção. ------  

 ----------- Solicitou que a Extensão de Saúde fosse uma realidade, que se não for possível 

iniciar este ano, pelo menos que ficasse em projeto para ser executado no próximo Executivo. -  

 ----------- ANTÓNIO CAMPOS - começou por dirigir os seus cumprimentos a todos os 

presentes. Dirigiu os parabéns à associação Atómicos Sport Club pela atividade que têm 

exercido ao longo do tempo de existência.-----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que do que se recordava, na última Assembleia Municipal tinha dito que estava 

a ficar baralhado, porque sempre achou que fazia parte da oposição, mas do que vem 

percebendo a oposição está a crescer Assembleia após Assembleia. Acrescentou que qualquer 

dia se conseguia votar favoravelmente, tudo o que quiserem. ---------------------------------------------  

 ----------- Informa que o que o traz a fazer a presente intervenção tem a ver com um assunto 

que leu na imprensa regional e nos noticiários a nível nacional. -------------------------------------------  

 ----------- O assunto é o índice de transparência municipal, e sendo oriundo da cidade do Porto 

muito gente lhe disse que residia num concelho corrupto. Por isso achou-se no dever de ir 

estudar o que era a transparência municipal e depois do estudo realizado, achou-se também no 

dever de responder por e-mail a essas pessoas, porque não gosta que intitulem o seu concelho 

por corrupto, porque não o tem como tal. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deu conhecimento que tinha uma pequena dissertação acerca desse mesmo estudo, 
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querendo que fique esclarecido na presente Assembleia Municipal e ao público presente, 

passando a citar; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “O índice de transparência municipal mede o grau de transparência dos municípios em 

função da informação sobre a sua composição, funcionamento e gestão, disponibilizada nos 

portais das câmaras municipais. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A escolha dos indicadores é feita através de critérios de relevância para a 

transparência da governação local, assentes em estudos e índices semelhantes desenvolvidos 

noutros países e na experiência profissional e avaliações de um conjunto de stakeholders e 

peritos na área do poder local. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Para além da relevância, só foram tidos em consideração indicadores existentes em 

todos os municípios (critério da universalidade) e cujo processo de implementação seja da 

responsabilidade dos agentes locais. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Os critérios ou as dimensões de transparência são; ----------------------------------------------  

 ----------- A - Informação sobre a organização, composição social e funcionamento do município, 

que se subdivide em 18 indicadores; ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- B - Planos e planeamento que se subdividem em 13 indicadores; ----------------------------  

 ----------- C – Impostos, taxas, tarifas, preços e regulamentos que se subdividem em 5 

indicadores; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- D – Relação com a sociedade que se subdivide em 8 indicadores; --------------------------  

 ----------- E – Transparência na contratação publica que se subdivide em 10 indicadores; ---------  

 ----------- F – Transparência Económico-financeira que se subdivide em 12 indicadores; -----------  

 ----------- G – Transparência na área do urbanismo que se subdivide em 10 indicadores. ----------  

 ----------- Como será fácil de perceber nem todos os indicadores incluídos terão a mesma 
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relevância e paralelamente as sete dimensões de transparência não têm todas o mesmo peso. 

De salientar que o índice não mede a legalidade, mas a transparência. --------------------------------  

 ----------- De igual modo o índice também não mede; ---------------------------------------------------------  

 ----------- A acessibilidade da informação, apenas a sua disponibilidade; --------------------------------  

 ----------- Os pressupostos da disponibilização da informação; ---------------------------------------------  

 ----------- A inteligibilidade da informação bem como a qualidade da mesma; --------------------------  

 ----------- A corrupção. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O índice serve para criar critérios universais de aferição dos níveis de transparência 

nos municípios, através da análise de informação sobre a governação local disponibilizada nos 

seus websites. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A publicação de um ranking de municípios tem por objetivo criar pressão social e 

incentivos para as autoridades locais melhorarem as suas ferramentas de comunicação e 

interação com os cidadãos, com vista a uma governação cada vez mais aberta, responsável e 

participativa, coisa que a Bancada do CDS tem defendido Assembleia após Assembleia. ---------  

 ----------- O uso das tecnologias de informação e comunicação não melhora por si só a 

qualidade da democracia, mas é um pequeno contributo para uma maior capacitação dos 

cidadãos na monitorização e participação na gestão autárquica. ------------------------------------------  

 ----------- O projeto teve a duração total de 8 meses. A recolha de dados foi realizada em 5 

meses (de março a de julho de 2015) e o prazo para o exercício do contraditório, à Camara 

Municipal e a todas as outras decorreu de 01 de agosto a 2 de outubro. Salienta que a Câmara 

teve direito ao contraditório. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O que é a transparência. Entende-se por transparência, a faculdade de tornar públicos 

todos os atos do governo, neste caso da autarquia, e dos seus representantes; de providenciar 

à sociedade civil com informação relevante de forma completa, fidedigna, atempada, facilmente 
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compreensível e de fácil acesso; o que olhando a variadíssimas questões em quatro anos de 

Assembleias Municipais, não tem acontecido a maior parte das vezes, de desvendar interesses 

privados que possam colidir com o interesse coletivo; permitindo deste modo, a 

responsabilização de todos os atores, quer pelas decisões e ações tomadas e omitidas, quer 

pelas razões que as informaram, perante a lei e o escrutínio dos cidadãos. ---------------------------  

 ----------- Tem ainda o potencial de criar mecanismos de monitorização e controlo, sendo esta 

uma forma de reforçar o poder do cidadão visto à sua administração, permite aos cidadãos 

participarem na gestão publica de uma forma mais informada, levando assim a um aumento da 

representatividade e a um fortalecimento do sistema democrático, propicia um maior uso do 

portal do Município pelos cidadãos, levando por sua vez a um aumento do nível de resposta 

dos mesmos, demonstra também uma clara convecção por parte dos lideres políticos que a 

promovem, da importância da transparência para o desempenho do poder local democrático. --  

 ----------- Em resumo diz assumir que possa ter sido um pouco maçadora a sua intervenção, no 

entanto pode-se afirmar que o concelho de Oliveira do Bairro, tendo em face a conclusão do 

estudo, parou no tempo, como várias vezes vem sendo dito nestes últimos quatro anos de 

governação PSD. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não é suficiente dizer que foram feitas alamedas, escolas, pintaram-se as estradas, 

pavimentaram-se passeios, foram melhoradas algumas infraestruturas, mas não foram criados 

mecanismos para ouvir a população nem as suas necessidades, por forma a saber, com mais 

objetividade, o que era efetivamente necessário e o que era, verdadeiramente supérfluo. --------  

 ----------- Um dos grandes exemplos desta afirmação foi a forma quase passiva e 

compartimentada com que o executivo lidou com a situação criada pelo Governo ao IPSB 

limitando-se a uma lacónica aceitação do cumprimento de um despacho. -----------------------------  

 ----------- Assim sendo, porque os dados estão públicos para consulta, pode-se dizer e 

aplicando as 7 dimensões atrás descritas que, nos últimos quatro anos, o município de Oliveira 
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do Bairro; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A – Aumentou e manteve a forma de disponibilizar a informação acerca de; 

organização, composição e funcionamento; ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- B - Aumentou e manteve a existência de informação de planos e relatórios; --------------  

 ----------- C – Manteve estável a existência de informação a taxas e regulamentos;------------------  

 ----------- D – Estagnou na contratação pública, apesar de em certos casos ser gritante a 

necessidade da mesma; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- E – Facultou mais acesso a informação económico-financeira; --------------------------------  

 ----------- F – Desenvolveu a disponibilização da informação do índice do urbanismo;---------------  

 ----------- No entanto, caros concidadãos caiu redonda e estrondosamente num dos pilares da 

democracia, pelo menos a nível local; -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- G – A relação com a sociedade e para com os munícipes que o elegeram.----------------  

 ----------- Fim de citação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ACÁCIO OLIVEIRA - dirigiu os seus cumprimentos a todos os presentes. Dirigiu um 

cumprimento especial ao Presidente da direção dos Atómicos Sport Club, Eng.º Herculano 

Maia, em representação da associação, dando também os parabéns pelas atividades 

desportivas, sociais, recreativas e culturais que desenvolvem no concelho em prol do bem-estar 

dos oliveirenses. Cumprimentou também a PROMOB na pessoa da professora Ana Peres. ------  

 ----------- Entregou a sua intervenção por escrito, a qual se passa a transcrever na sua íntegra; -  

 ----------- “Senhor Presidente da Câmara, é de todo importante para nós sabermos o que é que 

a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia estão a fazer em relação à “VESPA VELUTINA”, 

mais conhecida como a Vespa Asiática, que medidas, que formação, que divulgação, que 

proteção civil, que acautelamento na saúde e segurança pública. Acrescentou que era uma 
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questão que estava na ordem do dia, sendo transversal a várias entidades, que se iniciou na 

região do Minho e estava a alastrar-se para sul destruindo e complicando a vida dos apicultores 

e agricultores. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

 ----------- Sr. Presidente da Câmara peço-lhe que faça uma breve referência ao lugar que a 

Câmara Municipal de Oliveira do Bairro ocupa no Ranking da transparência da Gestão Pública, 

no índice da Transparência Municipal, a Câmara Municipal exerceu o contraditório? Acrescenta 

que comparativamente à Câmara Municipal de Águeda que no ranking nacional se encontra em 

terceiro lugar, a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro está um pouco abaixo.  ---------------------  

 ----------- A Bancada do Partido Socialista, manifesta-se muito preocupada com o processo do 

Kartódromo de Oiã, considerando que o mesmo tem sido saqueado e vandalizado, desde que 

este executivo moveu uma ação judicial contra a empresa Kart Club de Oiã – Industria de 

Turismo e Hotelaria, Lda. e da qual solicitamos informação sobre o seu estado. ---------------------  

 ----------- Uma vez mais aqui manifestamos a nossa incompreensão sobre todo este processo, 

que muito tem prejudicado a empresa que outrora explorou este equipamento desportivo de 

grande importância para o turismo e criação de riqueza para o Concelho e para a Vila de Oiã. -- 

 ----------- - Contrariamente ao que este executivo tem como entendimento sobre uma mais-valia 

para o Concelho, a Câmara Municipal de Castelo Branco acabou de lançar o  concurso para 

construção de um dos melhores Kartódromos do País, com 1.200 metros de cumprimento por 

10 metros de largura e quatro versões diferentes de percurso, o seu Presidente Luís Correia, 

considera que será uma infraestrutura ao serviço do desporto automóvel, mas também do 

turismo e da promoção de Castelo Branco e à Escuderia de Castelo Branco, enquanto entidade 

promotora do desporto automóvel da Região, cabe assegurar o funcionamento regular e a 

dinamização da pista, numa parceria com a Câmara Municipal de Castelo Branco. -----------------  

 ----------- Senhor Presidente da Câmara sobre o Processo do Kartódromo, em que instancias é 

que já houve decisões e quais foram as decisões? A Câmara vai recorrer de alguma dessas 
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decisões? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Se o senhor Presidente disser que não sabe o que se passa e daqui a uns meses se 

souber o que se sabe sobre este Processo, o senhor pode vir a ser julgado por ter mentido em 

Assembleia Municipal. Aliás eu vou solicitar para consultar toda a documentação sobre este 

assunto no princípio da próxima semana. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO PINTO – cumprimentou todos os presentes. Dirigiu uma 

saudação especial ao Eng.º Herculano Maia, Presidente dos Atómicos Sport Club, uma 

associação que tem mostrado uma grande pujança nos últimos anos, uma associação que vem 

depois da II Guerra Mundial, mas que nos últimos anos em particular, nomeadamente nas 

atividades de pavilhão, na freguesia de Oliveira do Bairro tem mostrado uma enorme pujança. -  

 ----------- Referiu que estiveram presentes no público, muitas associações do concelho, 

querendo também dirigir os seus cumprimentos ao Sr. João Pedreiras da Mentes 

Convergentes, Sr. Carlos Rocha que falou com o coração do “seu” Mamarrosa Futebol Club, e 

também para a Professora Ana Peres da PROMOB que muito tem feito, pelo menos o que está 

ao alcance, para ajudar o IPSB, que nesta altura difícil tanto necessita. Saudou também o Sr. 

Manuel Alberto da Fundação Frei Gil, agora mais dinâmica ajudando no que podem. Saudou 

também a Dr.ª Regina Vidal e a Dr.ª Alda do IPSB por tudo o que têm feito, pelas angustias que 

têm passado para manterem o projeto IPSB, sendo na sua opinião, de toda a justiça ser feita a 

ressalva e o reconhecimento público, porque o IPSB é importante para o concelho e no caso, 

diz saber de fonte segura que estas pessoas têm feito os impossíveis para manterem o projeto. 

Saudou também todos os professores que estavam presentes do IPSB. -------------------------------  

 ----------- Disse que iria começar por algo que estranhou numa das respostas dadas pelo Sr. 

Presidente da Câmara ao Sr. Carlos Rocha do Mamarrosa Futebol Club, que disse que 

percebia que não era fácil a coabitação da União Desportiva de Bustos com o Mamarrosa 
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Futebol Club num campo municipal. Disse não perceber porque é que não há-de ser fácil, e diz 

perceber menos ainda que um Presidente do Executivo diga que percebe porque é que não é 

fácil a coabitação num campo que é municipal. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescenta que insinuar que pode ter alguma coisa a ver com as questões da 

população, esclarece que não tem nada a ver com a população, tem só a ver com a falta de 

liderança da Câmara Municipal, porque se o campo é municipal e se de momento o Mamarrosa 

Futebol Club não tem um campo relvado, até ter, tem que ser criadas condições para se poder 

usufruir do espaço.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Refere que na freguesia de Oliveira do Bairro, no Campo de São Sebastião coabitam 

o Oliveira do Bairro Sport Club e o Perrães e aparentemente parece fácil e por isso tem muita 

dificuldade em perceber, porque é que o Sr. Presidente da Câmara percebe que em Bustos não 

seja fácil coabitarem duas equipas no mesmo campo. -------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que outro assunto que vai falar tem a ver com as redes viárias, e da forma 

danificada que se encontram algumas delas, assunto já referido pelo Sr. Presidente da Junta de 

Freguesia da Palhaça, Manuel Martins. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Percebe-se que se está na época do inverno mas é uma situação que na sua opinião 

se deveria ir alterando progressivamente. Acrescentou que a forma como alguns escoamentos 

de água foram feitas, não o foram da melhor forma o que provoca infiltrações que danificam as 

vias. -----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu também que por vezes há entidades terceiras, nomeadamente operadores de 

telecomunicações ou mesmo a ADRA, que intervêm nas vias e que depois não as deixam da 

forma que deviam estar, achando que a Câmara Municipal deveria acautelar essa questão, 

tendo uma atitude mais proactiva pois no final quem paga isto tudo somos nós, são os 

munícipes. Deu como exemplo na Rua Sr.ª das Candeias, em Oliveira do Bairro, houve uma 

operadora de telecomunicações que andou a instalar fibra, deixando um buraco que não existia 
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antes na via pública.  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- Uma outra questão, já abordada pelo colega João Paulo Sol relacionada com as redes 

viárias diz respeito à intervenção na EN 235 prevista pelas Estradas de Portugal e que 

contemplavam as rotundas do cruzamento do Facho em Oiã e do Silveiro, aqui na sede do 

Concelho, mas também uma rotunda em Mamodeiro que supostamente iria resolver pelo 

menos parcialmente o congestionamento imposto por aqueles semáforos. É completamente 

absurdo as filas que se formam naqueles semáforos na direção Oliveira do Bairro – Aveiro. E 

isto afeta diretamente os Concelhos de Oliveira do Bairro, Águeda e Anadia, pois muitas 

daquelas pessoas são colaboradores de empresas que vivem em Aveiro e trabalham em 

empresas destes Concelhos e que obviamente vêm este constrangimento como um motivo 

para procurarem trabalho noutro lado. É também resolvendo estas coisas que se aumenta a 

competitividade de um Concelho e de uma região. Questionou quais as diligências que têm sido 

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

 ----------- Relativamente aos transportes para os alunos do IPSB, referiu que na última 

Assembleia Municipal foi aprovada uma Moção de Recomendação para o Executivo Municipal, 

para subsidiar os transportes dos alunos que não estão abrangidos pelos contratos de 

associação. Posteriormente a essa Assembleia, foi dado a conhecer aos deputados municipais 

um parecer da CCDRC, que tinha sido pedido pelo Executivo Municipal, em que grosso modo 

se dizia que os alunos embora não tendo direito, a Câmara Municipal tendo por base um 

regulamento que elaborasse podia de facto e por fundos próprios suportar esse custo, 

acabando com uma descriminação, que vem inclusive mencionada no parecer, que é alunos 

que utilizam o mesmo autocarro, que vão para a mesma escola, só por que uns estão 

abrangidos pelo contrato de associação e outros não estão, uns pagam e outros não pagam. ---  

 ----------- Referiu que tinha dificuldade em perceber porque é que esse assunto ainda não 

estava já resolvido. Acrescentou que aparentemente para a empresa de transportes a situação 

se torna muito complicada e parece-lhe que com o mínimo de boa vontade esse assunto já 
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poderia estar ultrapassado.-------------------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – disse que relativamente à questão colocada de novo, pelo Membro Luís Carvalho, a 

propósito dos concidadãos da Rua Quinta D´Além e da sua pertença vontade de fazerem parte 

do espaço territorial do município de Oliveira do Bairro e até prova em contrario e porque essa 

vontade tem que partir sempre do município a que pertencem, porque para serem integrados 

no município de Oliveira do Bairro, que na altura se pronunciará quando isso acontecer, mas só 

depois de existir a autorização previa, ou a aceitação da parte do município de Cantanhede. ----  

 ----------- Acrescenta que todos os outros problemas administrativos que de facto são alguns, e 

que todos percebem, alguns deles até caricatos, mas não é ao município de Oliveira do Bairro 

que compete resolver esse tipo de problemas administrativos. --------------------------------------------  

 ----------- Refere que de momento, da parte do município de Oliveira do Bairro e da parte da 

Assembleia Municipal reitera o que já tinha dito anteriormente. Disse que como deveria 

compreender o Membro Luís Carvalho, enquanto pelos meios próprios adequados essa 

pretensão não for devidamente formalizada não fazia sentido nenhum, ser criada uma situação 

de algum conflito entre dois municípios que são vizinhos, que têm fronteiras geográficas, que 

têm bom entendimentos e dessa forma têm e devem continuar. ------------------------------------------  

 ----------- Disse que esses concidadãos se deveriam informar e proceder de acordo com aquilo 

que a lei decide, preconiza e defende nesse tipo de situações. Como devem saber não são 

situações novas, várias foram surgindo e acontecendo ao longo dos anos no nosso país e 

foram sendo resolvidas, essa se assim for a vontade, com certeza que também teria esse 

encaminhamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Refere que também foi colocada também uma questão relacionada com a Comissão 

de reavaliação e acompanhamento do processo de desagregação da União de Freguesias de 

Bustos, Troviscal e Mamarrosa, dando de seguida o uso da palavra à secretária da Mesa, que é 
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a Presidente da referida Comissão e que tem algo a dizer sobre o assunto; ---------------------------  

 ----------- DINA LÁZARO – começou por dirigir os seus cumprimentos a todos presentes. 

Apelou ao público que estivesse presente mais vezes em Assembleias Municipais pois era 

muito reconfortante verificar uma adesão tão grande. --------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a intervenção do Membro João Bastos que fez uma oportuna intervenção em 

relação à Comissão de reavaliação e acompanhamento do processo de desagregação da 

União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa, disse querer esclarecer que 

efetivamente a Comissão está a trabalhar, tem reunido algumas vezes, os objetivos, os valores 

que regem a Comissão e o plano de ação estão definidos. Informa que está já elaborado o 

primeiro relatório, que será entregue aos deputados durante a próxima semana e sempre que 

oportuno serão dadas notas dos trabalhos da Comissão a que preside. --------------------------------  

 ----------- 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 se assim o entendesse. -------------------------  

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

dirigiu os cumprimentos à Diretora do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro e demais 

elementos que não estavam presentes aquando da sua anterior intervenção. ------------------------  

 ----------- Referiu que para além de ter estado presente em algumas reuniões que o Sr. Vice-

presidente teve com a União desportiva de Bustos, não achando que bata certo aquilo que 

ouviu na presente Assembleia com aquilo que assistiu nas reuniões em que esteve presente. 

Disse que as situações foram tratadas, a Câmara Municipal é quem decide a quem atribui o 

campo e foi assim que fez, na outra época, na presente época e assim o fará no início da 

próxima época. Assume todas as responsabilidades e não retira uma vírgula que seja ao que 

foi a sua intervenção anterior sobre o assunto, porque há menos de doze anos no município de 

Oliveira do Bairro, não existia um único campo de relvado sintético, quando entrou para a 
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Câmara existia um todo por pagar, atualmente existem os que já foram referidos e falta um, 

segundo a intervenção de quem o fez. Acrescenta que estão todos praticamente pagos, 

faltando uma tranche referente ao campo do Águas Boas que foi o ultimo que beneficiou.  -------  

 ----------- Refere que com certeza se seguirá um outro procedimento, não se pode é esquecer 

todo o percurso feito. São factos comprováveis a olho nu.  -------------------------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Sr. Vice-presidente disse que agradecia em nome do município o 

esforço, o trabalho, o empenho e a sua dedicação, porque tem sido exemplar e de uma 

dimensão tremenda. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em resposta ao membro Arsélio Canas, relativamente à atribuição de instalações para 

apoio à Escola de Musica e/ou Museu, e que disse que na altura o Sr. Presidente da Câmara 

tinha dito que iria levar em conta essa situação, esclarece que é o que está a ser feito, levar em 

conta não é propriamente nem igual a dizer que será atribuído, é apenas levar em conta. --------  

 ----------- Sobre situações de saneamento, ligações, ramais, pequenas extensões que foram 

referidas em várias intervenções, referiu que seguramente a Câmara Municipal irá fazer eco 

disso mesmo junto da ADRA, mas os Srs. Presidentes de Junta também o podem e devem 

fazer. Ao que sabe a ADRA tem respondido, se calhar não tão rápido como se pretendia, mas 

com alguma celeridade.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à questão da ligação à A1, disse existir um dossier que pode ser 

consultado, achando que seria o melhor, mas tinha consigo uma resposta do dia 27 de janeiro, 

a última sobre o assunto e que pode facultar para consulta. Sobre a nacional 235 disse ter 

também uma resposta das Infraestruturas de Portugal, recebida já no presente mês que 

também poderia facultar. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a Proposta de Recomendação aprovada na última Assembleia Municipal, refere 

que por impossibilidade legal a Câmara não pode dar execução, tendo consigo o respetivo 

parecer.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Quanto à questão colocada sobre as ações da Câmara Municipal com o Kart Club, 

disse serem mais que uma e portanto o Sr. Membro Acácio Oliveira conforme tinha referido 

poderá solicitar os documentos que entender para consulta, porque os documentos são da 

Câmara e naturalmente públicos. Informa que tem consigo um mail que recebeu na presente 

data, fazendo um ponto de situação sobre um processo com o Kart Club. Acrescenta que há 

mais processos, pelo menos mais dois a decorrer com o Kart Club, estando por isso 

completamente disponível.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Membro Acácio Oliveira disse que havia uma coisa que gostava de 

dizer é que tivesse mais prudência quando se dirigisse, a forma como se dirige e a quem se 

dirige, sendo um conselho que dava. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre o município de Castelo Branco disse que conhecia bem e como não tinham 

empresas para implantar, em zonas indústrias tremendas em dimensão, oferecem os locais 

gratuitamente para se instalarem e nem assim as empresas se instalam, sendo assim 

compreensível o que foi feito e referido na intervenção do Membro Acácio Oliveira. Acrescenta 

que no município de Oliveira do Bairro a Câmara está para defender o interesse publico, não 

está para defender o interesse da empresa, seja ela qual for, está sim para apoiar as empresas 

no cumprimento das regras. Esclarece que o lote em causa desde a primeira hora que a 

Câmara o atribuiu, nunca o seu utilizador cumpriu nada, e por isso a Câmara tem que fazer 

cumprir.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescenta que o tribunal decide e será bem decidido porque é assim que funciona 

em democracia, a justiça é independente, funciona e decide. Esclarece que nada o move contra 

nem o kartódromo nem as empresas, tudo o move em prol da legalidade e regularidade, sendo 

essa a sua obrigação e dos seus colegas do Executivo. -----------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente às questões colocadas pelo Sr. Presidente da Junta da Palhaça Manuel 

Martins sobre os abrigos, esclareceu que era uma obrigação da Audiodecor, tendo já dado nota 
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disso, os mesmos não cumpriram e por isso deu ordens ao advogado do município para 

acionar a empresa. Irá ter que ser o município a mandar fazer e depois atribuir as despesas a 

quem tinha essa obrigação. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a questão das pinturas, disse que os serviços da Câmara estarão alerta para 

essa situação, mas no âmbito da garantia terão que repor a normalidade.  ----------------------------  

 ----------- No que ao índice de transparência diz respeito, agradeceu a informação dada pelo 

Membro António Campos, informação que conhece de pormenor, para os que não saibam no 

ano anterior na CIRA, Oliveira do Bairro era o primeiro município, nos onze da CIRA não era o 

município de Águeda, mas este ano é o município de Águeda, sendo dinâmico não é sempre 

igual e portanto transparência existe. A avaliação deixada foi feita pelo interveniente e as 

palavras que deixou a todos, também da exclusiva responsabilidade do interveniente. -------------  

 ----------- Questão da CIRA, mobilidade, preços da CP feita pelo Membro Miguel Oliveira, 

esclarece que a CIRA, seguramente que é das CIM do país que mais fundos consegue cativar 

e também nessa área o está a fazer, para todo o território. No que diz respeito ao caminho-de-

ferro, nomeadamente ao preçário das áreas, disse ser uma coisa muito difícil de lá chegar, não 

se recordando que essa parte concreta esteja contida, mas toda a mobilidade de e para Aveiro 

entre municípios, tudo isso está contemplado, mas esteve em plano, agora está-se em 

concurso para o início de execução do plano, e as coisas terão o seu tempo. ------------------------  

 ----------- Sobre a questão da Vespa Asiática informou que já tinham sido destruídos cinco ou 

seis ninhos de acordo com as regras, com a Proteção Civil, com as pessoas da Câmara que 

estão a trabalhar nisso, com informações à população, com os cuidados que acarreta, como 

ocorre das obrigações e da lei. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre o limite de território entre freguesias, disse que tinha sido dado inicio ao 

procedimento em reunião de Câmara e portanto os técnicos estão a trabalhar nessa matéria, 

sendo que por vezes há situações que por urgência, as PARUS ou outras coisas que acabam 
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por passar um pouco à frente, correndo o risco de se perder o comboio dos fundos estruturais e 

dos fundos de apoio do atual quadro, podendo atrasar mais um pouco essa situação, mas 

tomou a devida nota para relançar o assunto. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que pensava que no geral e no que considerou de mais relevante deu as 

respostas às questões colocadas. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – disse que gostaria de colocar uma questão, porque quer a questão formulada pelo 

membro Acácio Oliveira, quer a resposta dada pelo Sr. Presidente da Câmara relativamente ao 

assunto, não tinha sido suficientemente esclarecedora, e sendo um assunto que se arrasta há 

bastante tempo, já fez correr muita tinta e em sua opinião, enquanto Presidente da Assembleia 

Municipal, no futuro fará correr muito mais tinta. Solicitou assim esclarecimento se à data havia 

alguma decisão judicial, de carater definitivo, ou seja se já transitou em julgado e qual foi a 

decisão que resultou do processo relativamente ao Kart Club de Oiã. -----------------------------------  

 ----------- Foi solicitada a palavra por alguns Membros da Assembleia, para pedido de 

esclarecimentos tendo-lhes sido concedida a palavra; -------------------------------------------------------  

 ----------- JOÃO PAULO SOL – referiu que o Sr. Presidente da Câmara tinha demonstrado que 

estava a fazer o seu trabalho, mas seria importante esclarecer sobre dois assuntos em 

concreto, um relativamente ao acesso à A1 e o outro sobre a questão da Estrada Nacional 235, 

referidos na intervenção do Membro Armando Humberto, uma vez que tem as respostas à 

frente solicitou ao Sr. Presidente da Câmara, que as lê-se porque em sua opinião estavam no 

sítio certo para ser esclarecidos, tanto os Membros da Assembleia como o público presente. ---  

 ----------- ACÁCIO OLIVEIRA – dirigindo-se ao Sr. Presidente da Câmara, questionou que do 

documento que tinha na sua posse, qual era o teor da decisão e qual é a data da decisão ou do 

transito em julgado da sentença que tinha na sua posse, relativamente ao Kart Club. 

Acrescenta que era um pedido de esclarecimento legítimo, em relação ao pedido que fez na 
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sua anterior intervenção e em relação a todos os elementos da Assembleia Municipal, porque 

era de grande importância saber o que se passa de concreto e objetivo nos tribunais, o que já 

está decidido e o que ainda falta decidir. Disse ainda que se o Sr. Presidente da Câmara sabia 

o que se passava era importante que o dissesse, se não soubesse então teriam que se ir saber 

o que se passava, o que não era bom nem para o Sr. Presidente da Câmara nem para os 

Membros da Assembleia, porque iriam ter mais trabalho em busca de informação. -----------------  

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

SANTOS – deu de seguida a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para que respondesse aos 

pedidos de esclarecimentos suscitados; --------------------------------------------------------------------------  

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

disse que como seria normal não tinha de memória todas as decisões tomadas em tribunal e 

tinha conhecimento que houve uma ação especifica, que constava na informação anterior da 

Assembleia Municipal, contra o Kart Club a qual a Câmara Municipal tinha ganho. Acrescenta 

que não tinha conhecimento que a outra parte tenha recorrido da decisão e se assim foi, essa 

ação teria transitado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Deu conhecimento que tinha uma comunicação à data da realização da presente 

Assembleia Municipal, sobre uma outra ação, da qual a Câmara Municipal vai recorrer que 

como tal não transitou, estando tudo em aberto na mesma. Refere que não tem em sua posse a 

sentença, porque como todos sabiam o escritório avençado de advogados que estava a tratar 

do caso, era o escritório do Dr. Pais do Amaral, as sentenças normalmente chegam depois à 

Câmara Municipal, mas ainda não tinha consigo a sentença para dar conhecimento da mesma.  

 ----------- Sobre a questão da Estrada Nacional 235 e do acesso à A1, referiu que se assim o 

entendessem poderia ler os e-mails, mas a questão era que iria ler as respostas dadas, quando 

faria sentido que fosse lido juntamente com a exposição feita pela Câmara, e por esse motivo, 

apenas e só que referiu que os documentos estavam disponíveis para consulta e demonstrar 
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que a Câmara está a persistir no que é a defesa do interesse do município e por outro lado que 

têm uma resposta, que poderá não ser a que mais gostariam de ter, mas há resposta. ------------  

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

SANTOS – solicitou ao Sr. Presidente da Câmara que procedesse à leitura da resposta dada 

pelas Infraestruturas de Portugal; ----------------------------------------------------------------------------------  

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

informou que da infraestruturas de Portugal com data de 17 de janeiro de 2017, com o assunto 

Nó de ligação à A1, passando a ler; -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Exmo. Senhor, ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se V. Exa. que a A1 integra uma outra 

Concessão do Estado, cuja gestão está a cargo do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, 

I.P., razão pela qual se sugere que a pretensão da Autarquia seja encaminhada para aquela 

entidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Para maior comodidade informamos que o endereço daquele Instituto é o seguinte… 

 ----------- Com os melhores cumprimentos, ao abrigo da delegação de competências a Diretora 

de Comunicação das Infraestruturas de Portugal…” ----------------------------------------------------------           

 ----------- Disse querer informar adicionalmente que o IMT aparecia neste relacionamento sobre 

o assunto pela primeira vez, porque antecederam o IRN, a BRISA, as Estradas de Portugal, as 

Infraestruturas de Portugal, existindo sempre a Secretaria de Estado. ----------------------------------  

 ----------- Relativamente à Estrada Nacional 235, informou que tinha resposta com data de 31 de 

janeiro de 2017 e com o assunto Obra de beneficiação do pavimento 235, passando a ler; -------  

 ----------- “Senhor Presidente, ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se V. Exa. que o Projeto de Execução 

da empreitada “EN235 – Beneficiação entre Aveiro (km 0+000) e Variante de Oliveira do Bairro 
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(km 18+590)” está em fase de ajustamentos de todas as especialidades desenvolvidas, 

mantendo a Infraestruturas de Portugal a previsão do lançamento desta empreitada durante o 

primeiro semestre de 2017, conforme anteriormente comunicado a essa Autarquia. ----------------  

 ----------- Ficamos à disposição para qualquer esclarecimento adicional. --------------------------------  

 ----------- Com os melhores cumprimentos e elevada consideração, O Presidente do Conselho 

de Administração, António Laranjo”. -------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – deu de seguida o uso da palavra ao Membro Armando Humberto, por ter solicitado 

um esclarecimento; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO PINTO – disse pretender prestar um esclarecimento que lhe 

parecia oportuno, porque o Sr. Presidente da Câmara tinha referido que tinha recebido na 

presente data uma comunicação de uma decisão que tinha sido tomada em 16 de dezembro no 

ano anterior e disse estranhar que o Sr. Presidente da Câmara só tenha recebido a 

comunicação na presente data e mais ainda que não tenha conhecimento da decisão. 

Acrescentou que tinha consigo uma cópia da sentença, a qual iria entregar ao Sr. Presidente da 

Assembleia Municipal, com cópias para cada líder de Bancada e para o Sr. Presidente da 

Câmara.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – referiu que perante a situação, a Mesa suspende os trabalhos por um período de 15 

minutos, de forma a poder ponderar a situação.---------------------------------------------------------------- 

 -----------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -----------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- Decorridos que foram os 15 minutos de interrupção dos trabalhos, os mesmos foram 

retomados; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 
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SANTOS – solicitou que todos ocupassem os seus lugares. -----------------------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se a todos os presentes, referiu que após uma brevíssima análise do que 

tinha acabado de acontecer na presente Sessão da Assembleia Municipal, informou que 

relativamente a tudo o que se prende com processos jurídicos, entre a Câmara Municipal e 

outra qualquer entidade e/ou personalidade, tem sido pratica dos mesmos serem sistemática e 

periodicamente dado conhecimento nos relatórios da Atividade Municipal. Foi constatado que, a 

cópia do documento que foi entregue à Mesa da Assembleia passava a constar como 

documento entrado na Assembleia Municipal, a partir da presente data, entregue pelo Membro 

Armando Humberto Nolasco Pinto, em representação da Bancada do PS, entregue, como o 

próprio solicitou e entendeu, a cada um dos Grupos Partidários com assento na Assembleia 

Municipal de Oliveira do Bairro, assim como à Mesa e ao Sr. Presidente da Câmara. --------------  

 ----------- Esclarece que se trata de um documento que transcreve a sentença de um processo 

jurídico entre a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro e o Kart Club Oiã - Industria Turismo 

Hotelaria. O Sr. Presidente da Câmara disse o que disse, não iria tecer nenhum comentário, os 

Membros da presente Assembleia, disseram e afirmaram o que entenderam e aquilo que iria 

dar nota era do documento que foi feito chegar à Mesa, porque era algo que colocava o 

acontecimento, pelo menos nos dois últimos mandatos que levava na condução dos trabalhos 

da Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro, que para si era inédito. Por isso como deveriam 

compreender a Mesa nada mais ia adiantar mas que vai em detalhe e em pormenor e utilizando 

todos os meios que deve e a que está obrigada para esclarecer as questões que foram 

formuladas e avaliar das informações que entretanto foram proferidas. ---------------------------------  

 ----------- De seguida solicitou ao Sr. Secretário da Mesa, que lesse a decisão da sentença 

emanada pela Comarca de Aveiro, 1ª Secção Cível de Aveiro, assinada pelo Oficial de Justiça 

Florbela Soeima, referente ao processo 401/13.4T2AND; ---------------------------------------------------  

 ----------- Secretário da Mesa ARSÉLIO CANAS – passou a ler o teor da sentença que se 
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transcreve; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “SENTENÇA, -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Kart Club de Oiã – Industria de Turismo e Hotelaria Lda, pessoa coletiva n.º 503 393 

487, com sede na Rua do Kartódromo, nº. 12 em 3770-059 Oiã, intentou a presente ação 

declarativa sob a forma de processo ordinário, contra o Município de Oliveira do Bairro, pessoa 

coletiva nº. 501 1280 840 com sede na Praça do município em 3770-851 Oliveira do Bairro, 

pedindo que, na procedência da ação e por via dela ser declarado que A. adquiriu, por via de 

acessão industrial, o prédio no qual se encontra instalado o kartódromo de Oiã, identificado no 

artigo 4.º da pi., fixando-se um prazo não inferior a 60 dias para a A. proceder ao pagamento de 

indeminização à Ré, correspondente ao valor pelo terreno, à data da incorporação, no montante 

de € 93.091,14, ou, quando assim não se entenda, ser reconhecido à A. o direito a ser 

indemnizada pelo R., por benfeitorias úteis realizadas no imóvel identificado no artigo 4.º da pi, 

no valor de 606.827,50 €, acrescido de juros civis a contar da citação até efetivo e integral 

pagamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Alega, para o efeito, que vem explorando, com fins lucrativos, o estabelecimento 

designado “Kartódromo de Oiã”, sito em Zona Industrial de Oiã, Lote ED no concelho de 

Oliveira do Bairro, freguesia de Oiã, o qual é propriedade do R.. O estabelecimento designado 

“Kartódromo de Oiã” é composto por várias edificações, que identifica, ali erguidos pela A., à 

vista e com conhecimento geral, sem oposição de quem quer que seja, fazendo a A. uso do 

imóvel como se de coisa sua se tratasse, estando a A. autorizada pelo R. para construir e 

depois explorar as construções realizadas no imóvel. Mais alega que todas as obras foram 

feitas na convicção, por parte da A., de que o referido lote oportunamente seria legalizado a seu 

favor.----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- As obras realizadas pela A. trouxeram à totalidade do prédio um maior valor do que o 

valor do prédio antes da realização das mesmas, sendo que as construções não se podem 
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separar do imóvel sem alteração substancial de todo obtido através dessa união que foi um 

Katódromo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Conclui pela procedência da ação.  --------------------------------------------------------------------  

 ----------- (…) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- DECISÃO: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Julgo a presente ação intentada por totalmente procedente e consequentemente 

declara-se que a A. adquiriu o direito de propriedade sobre o lote de terreno mencionado em 3 

dos factos provados, por acessão, sob a condição de, em trinta dias a contar do trânsito em 

julgado da presente sentença, depositar a favor do reu a quantia de € 88.281,28 (oitenta e oito 

mil, duzentos e oitenta e um euros e vinte e oito cêntimos) – sob pena de caducidade do direito. 

 ----------- Custas pela Ré. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Aveiro, 13 de dezembro de 2016”. ---------------------------------------------------------------------      

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

SANTOS – deu de seguida o usa da palavra ao Sr. Presidente da Câmara para fazer algum 

comentário se assim o entendesse; --------------------------------------------------------------------------------  

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

referiu que não iria fazer um comentário, apenas dizer que teve conhecimento da sentença no 

preciso momento, tendo todos ouvido a mesma, e solicitou que lhe fosse permitido ler o mail 

que tinha recebido na presente data, às doze horas, do escritório de advogados, e como há 

pouco tinha feito referência ao mesmo e não o tendo lido, apenas referiu que não tinha 

transitado em julgado. Passando o ler o mesmo; --------------------------------------------------------------  

 ----------- “De: JPALM,S Advogados, sexta-feira 10 de fevereiro às 12:00. ------------------------------  

 ----------- Assunto: Processo 401 de 2013. Kart Club de Oiã, -----------------------------------------------  

 ----------- Exmo Sr. Presidente da Câmara de Oliveira do Bairro, ------------------------------------------  
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 ----------- Venho por este meio informar que o Kart Club de Oiã, obteve vencimento no pedido 

de acessão industrial e mobiliária que teceu contra o município tendo sido condenado a pagar 

cerca de 88.281,28 € (oitenta e oito mil, duzentos e oitenta e um euros e vinte e oito cêntimos), 

ou seja ficaria com a propriedade e paga esta quantia. ------------------------------------------------------  

 ----------- Foi interposto (ou melhor), será interposto durante a próxima semana recurso para o 

Tribunal da Relação desta injusta sentença e sinceramente, estamos persuadidos que a 

mesma não se irá manter como foi decidido. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não só mantemos que não estão verificados os pressupostos de que depende a 

acessão industrial e mobiliária, como o valor é manifestamente baixo (aqui a sentença chega 

mesmo a ser incompreensível).  ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ficamos persuadidos que o nosso colega (Dr. Luís Chicória que tinha o processo a 

cargo) tinha comunicado esta situação ao município enquanto que, o mesmo pensou (mal ou 

bem) que seriamos nós a comunicar, razão pela qual a decisão de dezembro não foi dada a 

conhecer, lapso pelo qual nos penitenciamos. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que interessa temos que a sentença ainda não transitou em julgado, tudo se 

mantendo como inicialmente estava. Recordo ainda que o município tem uma pretensão que se 

está a equacionar contra o Kart Club de Oiã no sentido de serem pagas as quantias que foram 

estabelecidas no âmbito da providência cautelar a titulo de renda. Em suma usando uma 

expressão conhecida “A procissão ainda vai no adro” --------------------------------------------------------  

 ----------- Subscrevemo-nos com os nossos melhores cumprimentos, ------------------------------------  

 ----------- José Pais do Amaral”. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – dirigindo-se ao Sr. Presidente da Câmara questiona porque é que habitualmente, 

pensando que não seria só quando transitava em julgado, vai dando nota através da Atividade 

Municipal dos respetivos processos e porque é que neste caso em concreto assim não 
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aconteceu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

respondeu que não deu nota porque simplesmente não sabia, não conhecia e por isso não 

podia informar. Acrescenta que salvo o erro, tinha tido duas reuniões presenciais com o Dr. 

Pais do Amaral no corrente ano civil e normalmente, para além de alguma questão especifica, 

passava em revista todos os assuntos e haviam sempre dois que não escapavam, que eram os 

processos da farmácia e o do Kart Club. Informa que o Dr. Pais do Amaral sempre respondeu 

ainda não havia sentença, sendo isso que se tinha passado razão pela qual não podia passar 

uma informação de algo que não conhece. ----------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – dirigindo-se novamente ao Sr. Presidente da Câmara questiona porque é que 

quando foi questionado sobre o assunto, não decidiu dar logo o total esclarecimento e dar a 

informação de todas as informações que tinha em sua posse relativamente à matéria em 

questão.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

esclarece que tinha feito uma primeira referencia a todos os ofícios que tinha em sua posse, 

não tecendo a leitura de nenhum, mas estavam à sua frente e à disposição, depois respondeu 

à questão colocada pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal referindo que uma ação tinha 

sido comunicada em Assembleia Municipal antes, não sabendo de momento especificar o titulo 

da mesma e as condições em que estava e a que está em discussão, face à leitura que tinha 

feito do e-mail, para si próprio que não tinha transitado em julgado, respondendo assim ao Sr. 

Presidente da Assembleia sobre essa matéria. Depois disso relativamente a algumas 

intervenções feitas, leu os ofícios das Infraestruturas de Portugal, entretanto o Membro 

Armando Humberto entrega e bem a sentença, sendo essa a ordem dos acontecimentos, não 

tendo mais nada a acrescentar. -------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Acrescentou que estaria disponível para esclarecer o que assim entendessem. ---------   

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

SANTOS – questionou mais uma vez o Sr. Presidente da Câmara de qual era a impressão que 

ficava, pelo facto de só na presente data ter sido informado por parte da Sociedade de 

Advogados que tem a assessoria com a Câmara Municipal, uma vez que a data da sentença é 

de treze de dezembro de 2016. Que comentário tinha a fazer relativamente a esse facto. --------  

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

respondeu que naturalmente de insatisfação, de não-aceitação como seria obvio, mas quiz 

informar que em qualquer outras circunstâncias e foram muitas ao longo dos onze anos e meio, 

em que nenhuma situação análoga aconteceu e portanto o próprio Doutor Pais do Amaral que 

subscreveu o e-mail refere “lapso pelo qual nos penitenciamos”, esclarecendo o que se passou 

ou se terá passado. Para si pessoalmente enquanto líder do Executivo e pessoa responsável, 

algo de difícil aceitação. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi assim concluído o ponto da Ordem de Trabalhos. --------------------------------------------    

 ----------- 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 Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

SANTOS – deu o uso da palavra ao Sr. Presidente da Câmara para que fizesse a apresentação 

do documento; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

disse para além dos esclarecimentos que fossem solicitados, gostaria de dar alguma enfase a 

uma série de obras, ou empreitadas, ou procedimentos que estão em curso nomeadamente da 

rua que liga à rotunda dos Carris na freguesia de Oiã, do contrato que entretanto foi assinado 

para asfaltamento de várias ruas no concelho, da empreitada da limpeza das fachadas do 

edifício da Câmara Municipal, das negociações que tem corrido a bom ritmo na Rua Cândido 
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dos Reis para implementar a rotunda, alargar e dar um ar mais urbano aquela zona retirando o 

casario velho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quis também dar uma enfase especial ao que foi já depois da Atividade Municipal, a 

aprovação do nome para o Museu do Rádio em Bustos, sendo o nome “Radiolândia”, aprovado 

em reunião de Câmara do dia anterior, bem como a consignação da obra e a sua execução. ----  

 ----------- Referiu estar disponível para algum esclarecimento adicional. --------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal 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; ---------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO PINTO – começou por pedir desculpa à Dr.ª Júlia Gradeço 

por não lhe ter dirigido os seus cumprimentos na intervenção anterior. ---------------------------------  

 ----------- Disse que iria começar pelo contencioso que nada consta na Atividade Municipal, mas 

como podiam verificar existia agora a sentença que foi entregue por si à Mesa da Assembleia. 

E sobre a sentença do kartódromo referiu que gostava de dizer que por muito que reflita não 

sabia o que seria pior se é terem perdido o kartódromo, se é terem um prejuízo de meio milhão 

de euros porque o que está em causa é que a empresa vai ficar com o direito de comprar um 

terreno por oitenta e oito mil euros, um terreno que tem um valor comercial de seiscentos mil 

euros, ou se é o Sr. Presidente da Câmara só saber na presente data de uma decisão tida em 

treze de dezembro. Parafraseando o Sr. Presidente disse que era algo difícil de aceitar. ----------  

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

 ----------- “É-nos dada nota no relatório da atividade municipal de uma intervenção para 

reparação de não conformidades no Pólo Escolar da Palhaça, no montante de 175 000 + IVA. 

Temos verificado que isto é um procedimento recorrente e aos poucos os novos pólos 

escolares vão sendo intervencionados. E a verdade é que aquilo que nos foi dito é que estas 
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infraestruturas iriam, por serem novas, ter baixos custos de manutenção. Por isso questionava 

qual a razão da intervenção e se o custo será integralmente suportado pelo construtor, 

tratando-se de uma não conformidade. Mas também nos interrogamos como é que uma não-

conformidade deste montante não foi detetada quando a autarquia recebeu a obra. Não teria 

sido suposto, isso ter sido deteta-to e corrigido logo na entrega da obra? ------------------------------  

 ----------- É aqui dito que foram executadas todas as intervenções nos espaços de jogo e 

recreio, não sei muito bem o “todas” aqui a que é que se refere, mas por exemplo o 

polidesportivo instalado no parque da Silveira continua à espera de manutenção. E sobre isto 

devo dizer que acho lamentável que uma autarquia instale uma infraestrutura e nunca 

comtemple uma intervenção de manutenção. Posso estar enganado, mas julgo que desde que 

foi instalada aquela infraestrutura nunca foi alvo de nenhum tipo de manutenção. Aquilo que eu 

pergunto é se é assim que nós lá em nossa casa tratamos das nossas coisas? Porque quando 

as coisas começam a deteriorar-se pelos anos e pelo uso se não forem intervencionadas 

degradam-se muito mais rapidamente. Mas a preocupação em manter em boas condições 

continua a ser muito pouca. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dá-se aqui nota de avanços no processo de reabilitação da EB23 de Oiã. Queria 

saber de concreto qual o estado do processo? Para quando é que se prevê o arranque das 

obras e qual o impacto que as mesmas terão no funcionamento da escola? Como é que se 

prevê acautelar esse processo de forma a minimizar os incómodos a alunos e professores 

durante as obras? -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Vimos aqui também referência a obras de manutenção no parque do Carreiro Velho, 

duas empreitadas que perfazem um montante de 15700€ + IVA. Pois a minha questão é a 

razoabilidade destas coisas, construímos um parque onde se gastou um valor completamente 

exorbitante quase 1 milhão de euros e que foi inaugurado há 3 anos agora naturalmente temos 

que o manter. E os outros? O do Prego por exemplo, que precisa certamente com mais 

urgência de uma intervenção ou o da Seara, são para deixar ao abandono? Uns são filhos e 
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outros são bastardos? Será que nós temos capacidade para manter todos os parques que 

andamos a instalar? Será que nós fomos razoáveis quando investimos aquilo que investimos 

em parques que agora teremos muita dificuldade em manter? Quem é que tem que assumir a 

responsabilidade por estas opções? -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Outra questão diz respeito a investimento no âmbito do Plano de Regeneração 

Urbana. Sabemos que a Câmara tem previstas candidaturas e algumas intervenções, 

nomeadamente o parque de estacionamento junto à Casa Verde e outras esperamos, mas qual 

é que tem sido o envolvimento dos privados. Aprovamos nesta assembleia um conjunto de 

Áreas de Reabilitação Urbana, qual é que tem sido a recetividade dos privados, qual é que tem 

sido o investimento privado. Este plano não previa apenas investimento público, previa também 

investimento privado. O que é que a autarquia tem feito para dinamizar o investimento privado?  

 ----------- Acrescentou que por último quando na sua anterior intervenção falou sobre a questão 

dos transportes do IPSB, relativamente à Proposta de Recomendação aprovada o Sr. 

Presidente da Câmara referiu que não poderia dar cumprimentos à mesma, com base num 

parecer jurídico que tinha. Questiona se o parecer que tem seria o parecer que recebeu da 

CCDRC, o que foi distribuído pelos deputados da Assembleia Municipal ou se era outro 

parecer.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

 ----------- LEONTINA NOVO – começou por dirigir os seus cumprimentos a todos os presentes. 

Dirigiu uma saudação aos Atómicos Sport Club, felicitando-os pela apresentação feita das suas 

atividades e principalmente pela atividade que desenvolvem na formação desportiva dos 

jovens, com grande empenho e dedicação dos seus dirigentes.-------------------------------------------  

 ----------- Saudou também o Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro na pessoa da 

diretora Dr. Júlia Gradeço e o IPSB na pessoa da diretora Dr.ª Regina Vidal. -------------------------  

 ----------- Relativamente à Atividade Municipal disse que nas páginas 3 e 4 do documento, onde 

é dada a informação sobre as escrituras de compra de terrenos e permutas, mas 
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principalmente na compra que era uma aquisição nova, sugeriu que seria bom que para além 

de ser indicado o custo da compra, que fosse também indicada a área porque se ficaria com 

uma visão mais global do aumento do património municipal. -----------------------------------------------  

 ----------- Ainda na página 4 onde é feita referência à aquisição e aplicação de cortina de corta-

fogo para o palco do Auditório de Oiã. Questiona se para o Quartel das Artes também não 

estaria previsto em breve essa aquisição e aplicação da cortina corta-fogo, pensando que ainda 

não tenha sido instalada no local. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na página 10 relativamente ao tópico - Fundo de emergência municipal de 2016, nada 

consta sobre o assunto, não sabendo se foi lapso ao colocarem o tópico ou se falha a 

informação referente ao tópico. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ CHAMBEL – começou por dirigir os seus cumprimentos a todos os presentes. 

Saudou a direção da associação dos Atómicos Sport Club porque era a associação da sua 

terra, lugar do Repolão que depois felizmente e com grande perspicácia das várias direções 

soube não só cingir-se á área geográfica do lugar, mas conseguiu também os lugares do 

Cercal, Amoreira do Repolão acabando por estender a toda a freguesia e a alguns pontos do 

resto do concelho, a sua influência e a origem dos seus alunos. ------------------------------------------  

 ----------- Informou que era sócio, não pagante, penitenciando-se por isso, já fez parte dos 

órgãos sociais acompanhando o seu pai na Mesa da Assembleia Geral, o seu irmão também já 

fez parte da Assembleia Geral e enquanto foi mais jovem e viveu na sua terra natal sempre foi 

frequentador das instalações, fazendo-o sempre que pode principalmente no ditoso e fantástico 

picnic anual que é organizado pela associação. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Cumprimentou também todas as outras associações presentes. -----------------------------  

 ----------- Disse que em sua opinião teve uma educação esmerada por parte dos seus pais, mas 

a nível de costumes sempre foi bem influenciado pela educação e pelos valores transmitidos 

pelos seus avos maternos, essencialmente a sua avó Alice. Acrescenta que é um reparo, não 
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só ao prevaricador mas também à própria casa. Disse que a sua avó sempre lhe disse que 

debaixo de teto se anda destapado e nesta casa, primeiro não saber a parte do protocolo que 

até entendia, mas estar nesta casa como se estivesse num café fica mal a quem o faz, pior 

ainda quando se vem criticar, mas depois não fica para ouvir a resposta. Por isso a quem de 

direito e a quem entender que transmita a mensagem, que em sua opinião esteve muito mal, 

referindo-se à intervenção do cidadão João Pedreiras. ------------------------------------------------------  

 ----------- Solicitou ao Sr. Presidente da Mesa que solicitasse ao Sr. Presidente da Câmara 

cópia dos ofícios e o que despoletou os ofícios das Infraestruturas de Portugal, o que tinha sido 

referido pelo Sr. Presidente da Câmara que teria de ser contextualizado, solicitando assim para 

além dos ofícios de resposta o ofício que provocou essas respostas. -----------------------------------  

 ----------- Solicitou ainda ao Sr. Presidente da Mesa que solicitasse ao Sr. Presidente da 

Câmara o parecer que se disponibilizou em entregar. --------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à questão do índice de transparência municipal, disse que o Sr. 

Presidente da Câmara respondeu e bem, que o município de Oliveira do Bairro tinha deixado 

de ser o primeiro passando ao segundo lugar na região de Aveiro, mas que se tinha esquecido 

de referir que antes era o quadragésimo a nível nacional e atualmente é o centésimo primeiro, 

tendo sido perdidos sessenta lugares. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre toda a questão relativamente à sentença do Kartódromo, não querendo colocar 

em causa as qualidades profissionais do gabinete de advogados que assessoria a Câmara 

Municipal, disse que achava estranho que na data da sentença de se ter tido conhecimento da 

mesma pelo mandatário da outra parte, na presente Assembleia. Deu conhecimento que esteve 

a ler a ata da reunião de câmara do dia anterior e estava referido que tinha havido um Vereador 

que tinha questionado o Sr. Presidente relativamente à sentença em questão, e que tinha em 

sua posse os pormenores do ultimo paragrafo da sentença. -----------------------------------------------  

 ----------- Disse acreditar que o Sr. Presidente da Câmara na altura não tendo conhecimento, o 
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que achava estranho não querendo duvidar do Sr. Presidente da Câmara, o que achava 

estranho era o facto de o escritório de advogados que recebe o que recebe por parte da 

Câmara Municipal se tenha permitido que seja um Vereador a chamar a atenção. Não permitiu 

que o Gabinete Jurídico da Câmara não tenha tido conhecimento da sentença na hora em que 

foi recebida a comunicação no Gabinete de Advogados, tinham que ter informado 

imediatamente o cliente. Fosse boa ou má noticia e se calhar vai ter que ser ponderada a partir 

de agora qualquer diligência ou ato que aquele gabinete possa fazer ou não. ------------------------  

 ----------- Acrescenta que com toda a situação criada, é a idoneidade do Sr. Presidente da 

Câmara que está a ser colocada em causa e acredita que do ponto de vista do Sr. Presidente 

da Câmara não por sua culpa, mas por parte do gabinete do Dr. Pais do Amaral, que vem dizer 

que foi um lapso, pedindo desculpa mas é destes pedidos de desculpa com estes custos 

políticos, com a imagem colocada em causa, com alguma razão, porque o hiato de tempo é 

muito estranho. Apesar de ser explicado pelo gabinete do Dr. Pais do Amaral o que se tinha 

passado, o que era certo era que a sentença não foi comunicada, nem entre pares.----------------  

 ----------- Relativamente à informação financeira QREN, ponto de situação das candidaturas, 

disse que não é referida nenhuma candidatura do QREN dando a ideia que já foi recebido o 

dinheiro todo relativamente a todos os projetos do QREN, porque o único projeto referido já era 

um PT2020. Questiona se já foi recebido todo o dinheiro do QREN. -------------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se aos Membros da Assembleia disse que as atividades continuavam a 

crescer porque já iam em vinte e duas páginas da Informação da atividade Municipal. -------------  

 ----------- JOÃO BASTOS – disse ter feito uma leitura rápida do documento e da leitura que fez 

raramente encontrou a palavra Mamarrosa, encontra algumas referências à União de 

Freguesias mas à Mamarrosa concretamente não. Acrescentou que continuava a confiar e a 

acreditar nas pessoas e que como ainda existem alguns meses de mandato, algumas coisas 

que foram sendo faladas em Assembleia ainda sejam executadas. --------------------------------------  
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 ----------- Sobre o documento faz referência ao Conselho Municipal de Educação que tinha 

realizado uma reunião no dia 23 de novembro. Deu conhecimento que na presente semana 

tinha estado num seminário, sobre o Plano Estratégico Educativo Municipal, dirigindo os 

parabéns as pessoas envolvidas no referido Plano que tendo várias falhas, contudo não 

deixava de ser interessante, tinha sido agradável ver a abertura das pessoas, a quantidade de 

intervenientes, entidades, associações e instituições que estiveram presentes, a forma como o 

debate foi feito, a organização e tudo aquilo que foi dado de útil para esse Plano que estava a 

ser construído entre a Câmara Municipal e a Universidade de Aveiro. Disse ter gostado do que 

tinha sido feito, esperando que as contribuições dadas fossem uteis. -----------------------------------  

 ----------- Relativamente ao Conselho Municipal de Educação, disse ter ficado preocupado, 

porque tinha sido referido por vários intervenientes, algumas dificuldades, alguma inoperância 

do referido conselho. Lembra que o Município de Oliveira do Bairro tem investido fortemente e 

bem, na educação estando à vista de todos. Com o investimento feito na educação, pelo menos 

nos dois últimos mandatos, também com o contrato de delegação de competência em matéria 

de educação, se calhar esperava-se um pouco mais do referido conselho, havendo algo que 

não estava a funcionar bem, devendo ser pensado para o futuro o que está a falhar. --------------  

 ----------- Acrescenta que houve quem sugerisse o porque não de se fazer reuniões mensais, 

que lhe parecia um exagero mas reunir mais vezes de forma a debaterem os assuntos de 

interesse. Disse que a Escola de Artes da Bairrada, tinha cerca de 8% de comunidade 

educativa do município e não têm assento no referido conselho, se calhar para o futuro pensar 

também em instituições similares para também integrarem o Conselho Municipal de Educação. 

 ----------- Refere que era um assunto que devia ser pensado, porque a educação era um dos 

pilares do município de Oliveira do Bairro e o futuro. ---------------------------------------------------------  

 ----------- FERNANDO HENRIQUES – entregou a sua intervenção por escrito a qual se 

transcreve na sua íntegra; --------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- “Pagina 3- Nesta informação verificamos que foram efetuadas mais aquisições de 

terrenos para o futuro Parque Verde. Pensamos que a Camara Municipal já dispõe de uma área 

considerável que eventualmente permitirá encarar a possibilidade de se realizarem alguns 

trabalhos na zona. Existe algum estudo ou projeto para podermos avaliar essa situação? --------   

 ----------- Pagina 4 — Contrato de aquisição de serviços externos de segurança no trabalho. 

Que tipos de serviços são? -------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Pagina 5 — Verificámos com agrado que alguma das obras aqui referidas já se 

encontram em curso e que em breve arrancará a construção do futuro museu da radio, que o 

executivo na sua reunião de ontem propôs e penso ter sido aprovada a designação de Museu -  

Radiolândia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Pagina 7 — É referido aqui que relativamente ao processo de execução do parque de 

estacionamento no espaço envolvente entre o edifício público e o tribunal de família, foram 

realizados inquéritos de satisfação nos dias 22 e 23 de novembro de 2016 e no dia 7 de 

dezembro e que em resposta aos mesmos foram apresentadas algumas insatisfações da parte 

da população. Perguntava ao Sr. Presidente da Camara em que moldes é que foram feitos 

esses inquéritos, dado que não tenho conhecimento de que antecipadamente às datas atrás 

referidas tenha sido afixado qualquer aviso ou edital sobre o assunto, mas apenas uma notícia 

com a inclusão de uma imagem do projeto na página 12 do Jornal da Bairrada de 2 de 

Dezembro, onde não é feita qualquer alusão aos referidos inquéritos. ----------------------------------    

 ----------- Relativamente ao estudo urbanístico para requalificação do Largo de Nossa Senhora 

das Candeias devo lembrar que no mandato do Dr. Acílio Gala foi feito um projeto para o local 

que por razoes que desconheço, não chegou a ser implementado no terreno. Uma vez que já 

decorreram alguns anos sobre este episódio, esperamos que a criatividade dos jovens técnicos 

municipais sobre esta matéria possa encontrar uma solução urbanística mais ajustada para o 

embelezamento daquele local. --------------------------------------------------------------------------------------   



 

Sessão da Assembleia Municipal de 10.02’17   68|113 

 ----------- Página 8 - Cemitério velho de Oliveira do Bairro. Este é um assunto que já deveria ter 

sido acionado há mais tempo pois que tanto em reuniões publicas do executivo como até em 

Assembleia Municipal, tenho chamado a atenção do estado em que se encontra a zona 

envolvente daquele equipamento publico que em nada contribui para a boa imagem que deve 

ser dada ao local onde se insere. -----------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Página 9 — Pavimentação e reparação de arruamentos no concelho - aí como não 

temos conhecimento quais as vias que vão ser intervencionadas, perguntava ao Sr. Presidente 

da Camara se a Rua Maestro Alfredo Rodrigues está contemplada nesta empreitada. -------------   

 ----------- Estabilização dos taludes na Rua da Raposeira junto a ponte da CP. Qual é o ponto 

da situação relacionada com o ajuste direto da empreitada desta obra?” -------------------------------   

 ----------- MARCOS MARTINS – começou por dirigir os seus cumprimentos a todos os 

presentes. Fez uma saudação aos Membros do corpo diretivo dos Atómicos Sport Club na 

pessoa do seu Presidente Eng.º Herculano Maia.  ------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à Atividade Municipal disse que a mesma diz respeito aos meses de 

novembro, dezembro e janeiro, mas mormente o mês de dezembro, sendo o mês da família e 

pena era que no relatório nada constasse sobre a celebração do natal no concelho de Oliveira 

do Bairro e bastava olhar para os concelhos vizinhos. Esclarece que falava assim porque tem 

crianças e na sua opinião no concelho de Oliveira do Bairro foi muito pobre, nada havendo no 

concelho de Oliveira do Bairro, alusivo á época do natal. Salientou que a iluminação que foi 

colocada era vistosa e apresentável. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente às bolsas de estudo atribuídas, disse que gostava de dizer algo sobre o 

assunto, passando a ler; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Licenciatura é a designação dada em Portugal numa nomenclatura pós Bolonha, 

atual claro está ao primeiro ciclo do ensino superior com uma duração que pode ir dos três aos 

quatro anos consoante o curso. Esta é portanto a base para qualquer jovem ou menos jovem 
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poder albergar um título académico, mas mais importante que isso, estar oficialmente 

capacitado ou especializado para desempenhar uma determinada missão ou profissão. ----------  

 ----------- Como curiosidade no século XVI, o título de licenciado constituía no quadro do 

funcionário régio tanto em Portugal como em Espanha, um importante degrau de valorização 

social, sobretudo no ofício da justiça. Mas como diz o provérbio, não há bela sem senão, este 

grau de conhecimento, esta ferramenta posta à disposição tem um preço. Um preço, que para 

muitas famílias é uma enorme barreira incontornável, inultrapassável. O mesmo preço que na 

maior parte das vezes impede a continuidade dos estudos e a respetiva progressão na carreira, 

na vida ou mesmo no status quo de cada qual, o tal bem-estar consigo próprio. ---------------------  

 ----------- É também esta brusca e frustrante saída de cena, origem da revolta e insatisfação 

para com a vida profissional e reflexo na maneira de estar ou mesmo de ser do individuo. -------  

 ----------- Felizmente há ainda “bons samaritanos” por aí, quer sejam associações, outros 

mecenas, Instituições de vária ordem, com os olhos postos nas carências evidenciadas na 

comunidade que nos rodeia. Em Oliveira do Bairro falo-vos no Rotary Club, de algumas 

empresas sob o tal regime de mecenato e não deixo de gabar o Pelouro da Ação Social da 

Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, que este ano atribui mais doze bolsas de estudo, no 

total atual de vinte cinco, entre ensino superior e mestrados.  ----------------------------------------------  

 ----------- São estas as medidas que reclamo enquanto Membro desta Assembleia, sabendo que 

são sempre poucas para as necessidades, mas este sim é o tal sinal que há largos anos ouço 

falar, pena é que esta medida de total coerência com os propósitos, pelos quais este Executivo 

Municipal foi eleito, as pessoas, o apoio às pessoas, proximidade das pessoas de todo o 

concelho, seja valido apenas parcialmente e mergulhem no esquecimento, todos os utentes do 

IPSB, como que metidos num saco negro que deixámos num contentor para recolher 

tardiamente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Pena é, mesmo sabendo das consequências advindas desta ignóbil birra, não se 
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altere absolutamente nada. Há uma certeza com que fico, depois deste tempo todo de angústia, 

como Membro desta Assembleia e como pai, a de que aquilo que de muito mau possa estar 

para acontecer vai ter sempre um rosto bem visível, como o “Kilas”, aquele que 

independentemente do gosto pessoal, não olhou pelos verdadeiros interesses dos munícipes 

de Oliveira do Bairro. Lamento. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ainda no que respeita à Informação Municipal, atento à conclusão das pinturas das 

estradas e passadeiras, aqui fico perplexo enquanto munícipe e enquanto Membro desta 

Assembleia, como munícipe porque apesar de algumas intervenções feitas serem decerto 

adequadas, outras há que mais parecem arrumar o lixo para debaixo do tapete, ou esconder o 

sol com a peneira, ou ainda começar a casa pelo telhado. Veja-se só como exemplo o caso da 

estrada municipal 596, onde as pinturas aparecem antes do piso estar devidamente 

consertado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim senhores gestores, não será isto, atirar dinheiro para o lixo? Ainda como 

munícipe insurjo-me, porque em zonas bastante urbanizadas, centros de lugares como por 

exemplo a Póvoa do Forno, onde habito, perante a estrada municipal principal do concelho, 

onde o tráfego é por vezes bem intenso, reparem senhoras e senhores, não existe uma única 

passadeira para peões, nem uma. Sugiro que se pergunte ao motorista do autocarro da 

Câmara, onde recebe e entrega as crianças que vão para as escolas, a escuridão que se faz 

sentir, a velocidade dos automóveis nesta via, o perigo é constante e valha-nos que aqui, os 

motoristas têm transportado todas as crianças. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Bem sabe que do alto dos gabinetes, não se vêm estes pormenores, que põem em 

causa a vida das pessoas. Também os utentes da Escola de Artes e do Pólo Escolar do 

Troviscal esperam sentados a passadeira prometida por este Executivo, já sei qual é a 

resposta, a culpa é das ARUS. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Como Membro desta assembleia sou incapaz de me calar perante tamanha injustiça. -  
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 ----------- Termino com uma expressão bem característica da nossa Bairrada “Tanta parra para 

tão pouca uva””. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------                   

 ----------- JOÃO PAULO SOL – entregou a sua intervenção por escrito a qual se transcreve na 

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

 ----------- “Na atividade municipal apresentada temos diversas intervenções relacionadas com 

obras municipais, manutenções e reparações, efetuadas ou em andamento há muito ansiadas 

pela população, vejamos: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Execução do parque de estacionamento entre o edifício público e o tribunal de família 

e menores. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Pavimentação de vários arruamentos na freguesia de Oiã. -------------------------------------  

 ----------- Pinturas das estradas e passadeiras – em relação às passadeiras deveriam ter sido 

feitas novas passadeiras como por exemplo, junto ao Pólo escolar de Vila Verde e tal não 

aconteceu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Execução de valeta trapezoidal junto ao polo escolar da Mamarrosa. -----------------------  

 ----------- Arranjos e pequenas intervenções na Palhaça, Silveiro. -----------------------------------------  

 ----------- Agora farei algumas questões concretas: ------------------------------------------------------------  

 ----------- Na página 9, Espaços de jogos e recreio – pelo seu entendimento estamos a falar de 

parques infantis. Aqui aparece escrito que já foram executadas todas as intervenções e agora 

irão decorrer novas vistorias. Sr. Presidente o parque infantil localizado na zona desportiva foi 

um dos primeiros a ser fechado a cadeado por não cumprir os requisitos legais. Neste momento 

encontra-se num estado de degradação e abandono muito pior do que estava quando foi 

fechado a cadeado, e corrija-me se estou errado, há cerca de 1 ano e meio. Sendo uma zona 

onde passam muitas crianças durante o dia, vê-se o estado de degradação diário daquele 

parque. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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 ----------- Porque não foi intervencionado este parque infantil localizado na zona do concelho por 

onde mais crianças passam? ----------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Sr. Presidente esta situação é completamente inaceitável, passe por lá e veja a 

situação com os seus próprios olhos. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A reabilitação da escola Dr. Fernando Peixinho, e se a memória não me falha, foi 

apresentada nesta assembleia que seria realizada no máximo nas férias grandes do ano de 

2016.----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Para quando é que a obra avançará definitivamente para o terreno. -------------------------  

 ----------- Sr. Presidente em relação às várias intervenções de regeneração urbana previstas 

para a cidade de Oliveira do Bairro, apresentadas no plano de atividades e orçamento para o 

ano de 2017, pouco é dito nesta atividade municipal, em que ponto de situação estão as várias 

intervenções previstas.” -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

tendo havido mais inscrições concluiu o período de intervenção dos Membros da Assembleia 

dando de seguida o uso da palavra ao Sr. Presidente da Câmara, para que pudesse responder 

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

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

disse que a questão apresentada pelo Membro Armando Humberto, sobre o Pólo Escolar da 

Palhaça e que estendeu para outros, esclareceu que não se estava a falar de coisas de 

manutenção, estava-se a falar de reparações, ao abrigo de garantias que foram acionadas quer 

na Palhaça quer em Oliveira do Bairro. Num dos locais a obra está a decorrer, noutro local foi 

acionada a garantia, sendo esse o procedimento. Não se trata por isso de manutenção, trata-se 

de corrigir algo que está mal, pode ser dito que se podia ter visto na altura, naturalmente 

algumas situações sim, mas com o decorrer do tempo e por isso é que há o decorrer do tempo 

para as garantias e para ver como é que a obra se comporta. ---------------------------------------------  
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 ----------- Sobre o Kart Club disse que não iria tecer mais comentários, pensando que já foi 

sobejamente abordado o assunto na presente Assembleia. Apenas quis recordar que o 

município de Oliveira do Bairro teve muitas ações em tribunal, demais até, nomeadamente 

sobre vários empreiteiros e concretamente a ENCOBARRA. Lembra que o município perdeu 

em primeira instância, perdeu na relação e ganhou no supremo, na história dos onze anos e 

meio era constatável, quais tinham sido, nestas situações, as decisões. Disse não ter nenhuma 

razão para pensar que também não seria assim com o Kart Club. Acrescentou que nunca tinha 

visto escrito com tanta firmeza, não sabendo se tinha sido pela questão do lapso pelo atraso da 

comunicação, o que é que se poderá passar mais à frente. Mas os juristas o saberão. ------------  

 ----------- Relativamente à questão de espaços de jogos e recreio, esclareceu que de facto a 

referência feita na Atividade municipal, tem a ver com os parques infantis e nesse caso disse 

ter a informação que sobre o parque infantil localizado na zona desportiva de Oliveira do Bairro 

e no pacote que seriam as obrigações da Audiodecor para com o município, estava contida 

essa situação, sobre a qual deu indicações para ser movida uma ação, como já atrás tinha 

referido. Assim como no caso dos abrigos dos autocarros terá que ser a Câmara a avançar e 

depois imputar as respetivas responsabilidades. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a questão da EB3 de Oiã deu conhecimento que o processo estava na fase dos 

erros e omissões e como acontece com todos os procedimentos, tem que se dar os timings 

obrigatórios, não sabendo se quando se chegar à análise das propostas em definitivo e se 

antes da adjudicação haverá contestações portanto não era fácil falar em prazos. Acrescentou 

que se vai ultrapassando todos os passos que tem que ser dados, tem que se garantir os 

direitos de audiência prévia aos respetivos concorrentes. ---------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a questão de adequar as obras aos tempos letivos, informou que isso 

acontecerá quando e com quem fosse adjudicada a obra. Relativamente à questão do parque 

do Carreiro Velho ou outros, esclareceu que o parque do Prego, já existia antes, não havendo 

por isso filhos nem enteados e está entregue aos escuteiros de Oiã. O parque do Carreiro 
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Velho foi onde mais investimento existiu, sendo óbvio que tem que haver a respetiva 

manutenção.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- Explicou que, tudo o que fosse parques ao ar livre com madeiras, exigiam muita 

manutenção e ou se faz ou não se faz, que para além do vandalismo há também a degradação 

normal. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre as intervenções feitas das PARUS e os públicos e os privados, referiu que a Lei 

é que tinha fixado, e que o município de Oliveira do Bairro tinha ido ao limite do que a Lei 

permitiu, os benefícios para os privados. A redução do IVA, a isenção do IMI e a isenção em 

caso de transmissão, nos casos de primeira ou segunda transmissão em termos de IMT. --------  

 ----------- Relativamente à cortina corta-fogo no Quartel das Artes informou que a mesma existe 

e há bastante tempo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre o facto de só constar o título do fundo de emergência, esclareceu que abaixo 

deveria constar que se encontra no mesmo estado. Relembrou que anteriormente tinha sido 

comunicada a questão do talude, mas até à data ainda não tinha sido obtida nenhuma 

resposta. Referiu também a situação de quem vai em direção do Troviscal, entre o Camarnal e 

Póvoa do Forno. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a questão do índice de transparência disse que não iria tecer mais nenhum tipo 

de comentários. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente aos mapas financeiros, do anterior quadro ou do novo, esclareceu que 

havia sempre coisas que estavam em encerramento ainda do anterior, e quem anexa essa 

informação é a Chefe de Divisão Financeira, mas irá dar nota disso. Acrescentou que há 

processos que ainda estão em fecho podendo haver acertos. ---------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à questão da Educação disse que eventualmente se quer mais e a 

aposta tem sido muito grande nessa área e entende que a Sr.ª Vereadora Elsa Pires, e a 

anterior Vereadora Laura Pires, tudo fizeram e tem feito para que tudo decorra no cumprimento 
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daquilo que são as obrigações e a aposta que se veja e que se vê no terreno. -----------------------  

 ----------- Sobre o Parque Verde, esclareceu que de facto já quase toda a área é propriedade da 

Câmara Municipal e existe um estudo que tinha sido aprovado em reunião de Câmara, para a 

sua execução. Dirigindo-se ao Membro Fernando Henriques disse que como era do seu 

conhecimento, havia sempre alguns terrenos que são mais difíceis de executar e que por vezes 

se situam pelo meio dos outros, não querendo dizer que impeçam por completo o inicio dos 

trabalhos, mas dificultam e portanto tinha dado indicações há pouco tempo para numa ultima 

tentativa, ou se fazia a negociação por acordo, ou se dava inicio a um processo de 

expropriação, fazendo a tramitação legal dessa matéria. ----------------------------------------------------     

 ----------- Relativamente ao contrato de higiene e segurança no trabalho, disse que em concreto 

é saúde, que consta de consultas médicas aos funcionários, o controle de alcoolemia, os 

exames médicos obrigatórios. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre os inquéritos esclareceu que era uma novidade imposta pelo atual Quadro 

Comunitário de Apoio, nesse tipo de empreitadas e de candidaturas. Tem que haver um 

inquérito antes e outro depois, sendo que os técnicos estão a fazê-lo, não sendo um inquérito 

que se afixe, é um inquérito feito às pessoas que passam no local. --------------------------------------  

 ----------- Sobre a questão do cemitério velho e do muro, disse que era uma questão que iriam 

ter presente porque o muro era antigo e como tal seria necessário olhar para a situação com 

total cuidado de diligência.--------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à questão se a Rua Maestro Alfredo Rodrigues estava contemplada 

nas pavimentações, informou que não estava porque está integrado na ARHU, não havendo 

culpas de ninguém, nem da ARHU que é o nome dado às áreas de reabilitação urbana, e como 

tal tem o seu ciclo e a rua em questão encontra-se num entroncamento com a Rua Tavares de 

Castro que conjuntamente se enquadram numa das áreas de reabilitação a levar a efeito e que 

faz parte do pacote de financiamento que a Autarquia conseguiu. ----------------------------------------  



 

Sessão da Assembleia Municipal de 10.02’17   76|113 

 ----------- Sobre os taludes informou que estava adjudicada a empreitada para o talude, estava 

para contrato e para seguidamente executar. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ter tomado nota sobre a necessidade da existência de novas passadeiras para 

peões, concordando que em frente à escola de Vila Verde, era uma necessidade porque a 

existente encontra-se muito antes da escola, não estando no sítio que deveria estar, talvez 

porque já lá existisse antes da construção da escola e continuou a ser assim. ------------------------  

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

informou que tinha sido pedido o uso da palavra por alguns Membros da Assembleia, para 

solicitar esclarecimentos, tendo-lhes concedido o uso da palavra; ----------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO PINTO – disse que o Sr. Presidente da Câmara não tinha 

respondido à sua questão de porque é que não era legalmente possível implementar a 

recomendação que a Assembleia Municipal aprovou sobre os transportes do IPSB se era por 

causa do parecer da CCDRC ou se era outro parecer e se fosse por outro parecer, solicitou ao 

Presidente da Assembleia Municipal que diligenciasse no sentido de lhe fazer chegar esse 

parecer.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- JOÃO PAULO SOL – dirigindo-se ao Sr. Presidente da Câmara agradeceu as 

respostas que tinha dado às suas questões, mas queria ver aprofundada a explicação dada 

relativamente ao parque infantil da zona desportiva de Oliveira do Bairro, sobre o qual tinha 

sido dito que a responsabilidade de manutenção do mesmo seria da responsabilidade de uma 

empresa externa, o qual não fez, empresa essa, que também tinha a responsabilidade dos 

abrigos nas paragens dos autocarros. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Refere que efetivamente a Câmara Municipal tinha que agir sobre a empresa que 

falhou com o compromisso, mas entretanto, enquanto juridicamente não se resolve como é que 

fica a situação do parque. Questiona se a Câmara vai intervir ou se vai deixar ficar como está. -  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS - deu 
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de seguida o uso da palavra ao Sr. Presidente da Câmara para que respondesse às questões 

suscitadas, se assim o entendesse; -------------------------------------------------------------------------------  

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

disse que relativamente à questão do parque infantil, já tinha respondido, a Câmara vai intervir, 

não podia intervir até à data porque era uma obrigação imputável à empresa Audiodecor, foram 

dados prazos, acabou o contrato e cumpriram parte dele, do que não cumpriram tinha dado 

instruções para ser acionada a ação para cumprimento do contrato. Acrescenta que a Câmara 

não vai ficar à espera, correndo o risco de esperar anos, a Câmara intervêm e depois irá 

imputar os respetivos custos. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a questão da proposta de recomendação da Assembleia Municipal sobre os 

transportes escolares, deu conhecimento que submeteu e entregou também em mãos ao Dr. 

Pais do Amaral, numa das reuniões, para que lendo a respetiva proposta, pudesse informar o 

que entendesse, principalmente sobre dar andamento e sequência à proposta. Em resposta 

obteve a seguinte, passando a ler; ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Relativamente à questão dos contratos de associação e mais especificamente 

relativamente à recomendação da Assembleia Municipal, venho, com a devida vénia, por me ter 

sido solicitada a presente intervenção, exprimir a minha opinião no sentido de que é meu 

entendimento pessoal que, no quadro legislativo e regulamentar atualmente em vigor, não é 

sustentável, do ponto de vista estritamente jurídico, manter a situação de facto como a mesma 

existia antes – especificamente mantendo os subsídios/apoios escolares como se não tivesse 

ocorrido, porque ocorreu, a perda do contrato de associação. ---------------------------------------------  

 ----------- Subscrevo-me com os meus melhores cumprimentos, -------------------------------------------  

 ----------- O advogado --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- José Pais do Amaral. 10/02/2017.” ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS – deu 
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assim por concluído o ponto da Ordem de Trabalhos. --------------------------------------------------------  

 ----------- Informou os Membros que se estavam a aproximar das vinte e quatro horas, faltando 

três pontos da Ordem de Trabalhos, sendo que os dois próximos seriam relativamente rápidos 

a analisar a apreciar e a votar e por isso era entendimento da Mesa que até há uma hora os 

trabalhos eram concluídos.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em seguida deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 5.2- Análise e 

Votação para efeitos de aprovação do Protocolo a celebrar com a União de Freguesias de 

Bustos, Troviscal e Mamarrosa – Apoio Financeiro para Pagamento de Renda do Espaço 

para Funcionamento da Loja Social; ---------------------------------------------------------------------------  

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

de seguida a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para que fizesse a apresentação do ponto 

da Ordem de Trabalhos; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

referiu que o assunto era de tal forma claro e que já tinha sido ventilado antes em outras 

Sessões da Assembleia Municipal. Informa que depois de proposto e subscrito pela Câmara 

Municipal vem à Assembleia Municipal o órgão competente para tomar a respetiva decisão. ----  

 ----------- Esclarece que o valor serviria para ajudar a Junta da União de Freguesias a custear 

um projeto que tinha em instalações que a Câmara vai deixar de poder ter disponível, por força 

da obra do Museu do Rádio. Acrescenta que foi prometido, era devido, sendo justo vindo assim 

à Assembleia Municipal este apoio. --------------------------------------------------------------------------------  

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

solicitou aos presentes que pretendessem intervir, o favor de se inscreverem, dando de seguida 

o uso da palavra aos mesmos; --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa DUARTE 

NOVO – começou por dirigir os seus cumprimentos a todos os presentes. Dirigiu também os 
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seus cumprimentos aos representantes do IPSB, assim como aos representantes do 

Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro. Cumprimentou também as associações 

presentes, especialmente aos Atómicos pela apresentação que fizeram, pelo trabalho, 

dedicação e porque também têm atletas da sua freguesia sabendo que se empenham e que 

trabalham em prol deles e da sua educação, agradecendo por isso. -------------------------------------  

 ----------- Refere que a sua intervenção vai no sentido de dar uma palavra sobre a Loja Social, 

um projeto que não foi iniciado pela Junta de Freguesia, mas sim por um grupo de alunos do 

IPSB, que há alguns anos atrás fazia parte da área de projeto e que resolveu apresentar o 

projeto à Junta de Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O mesmo foi acolhido, no início não havia muita ambição, iria ter a tendência de se 

calhar cair no esquecimento, o voluntariado que se fazia e que se falava não iria surtir efeito. O 

facto é que surtiu efeito, primeiro começaram os jovens, depois outras pessoas agarraram o 

projeto, mantêm-no vivo, e com atendimento de forma permanente, sendo isso que tem 

acontecido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Refere que é mais que merecido o reconhecimento, o apoio à União de Freguesias 

que iria servir única e exclusivamente para renda, todas as outras despesas desde a água e luz 

serão suportadas pela Junta de Freguesia como já acontecia outrora. ----------------------------------   

 ----------- Disse que apesar de muitos movimentos que aconteceram anteriormente, e de muitos 

factos ocorridos, muitas interpretações, muitas afirmações, muitos comentários a loja social no 

momento alberga e chama a si, em colaboração estreita com a comunidade de formação que 

têm, o IPSB, o Agrupamento de Escolas assim como as IPSS. A Loja Social não faz nada que 

não esteja em estreita colaboração com as entidades atrás referidas.  ----------------------------------  

 ----------- Informa que recentemente a Loja Social tem recebido donativos de valor avultado. 

Têm sido abordados, se calhar pela clareza que têm e a forma de trabalhar fiscalmente para 

com o cidadão comum, com as empresas, com outras entidades, têm sido chamados a recolher 
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muitos bens em estado novo, sendo que a função da Loja Social é recolher bens em estado 

usado e também novo. Nos últimos meses foram entregues mais de dez mil euros em material 

novo, não só roupa mas também brinquedos, e outros tipos de materiais não perecíveis. ---------  

 ----------- É um orgulho, para a Junta de Freguesia ainda bem que estão a apoiar e que alguns 

desses bens são entregues nas IPSS, estando presente um dirigente de uma das IPSS onde foi 

feita a entrega. São entregues em IPSS, a cidadãos com dificuldades, ao Agrupamento de 

Escolas e ao IPSB para que assim todos tenham melhores condições. Privilegiam a relação 

com as Associações de Pais, com as escolas, porque acredita que a trabalhar em conjunto 

pode-se fazer melhor e mais pela sociedade. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- ACÁCIO OLIVEIRA – agradeceu ao Presidente da Junta da União de Freguesias de 

Bustos, Troviscal e Mamarrosa pelos esclarecimentos a algumas dúvidas que estavam 

implícitas no protocolo sobre a Loja Social e refere que em sua opinião não fez um bom ou o 

melhor negócio, porque se não pagava nada de um lado, nem água, nem luz, nem 

possivelmente a limpeza, do outro lado vai ter que pagar água, luz e limpeza e daí dizer que 

não foi o melhor negócio. Agradece o esclarecimento porque o serviço da Loja Social era um 

serviço à comunidade, às famílias tendo que ser olhado de uma forma muito atenta. Disse não 

compreender porque é que a Junta de Freguesia ainda tem que pagar para prestar esse 

serviço comunitário à comunidade, porque para si a Junta de Freguesia não tinha que ter 

despesa com este serviço. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questiona também qual seria o tempo de vigência do protocolo, porque não é referido 

em lado nenhum, sendo de todo importante saber qual o período temporal da vigência do 

protocolo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ CHAMBEL – disse que uma das questões que tinha a colocar tinha sido 

colocada pelo Membro Acácio Oliveira, que era relativamente à questão da vigência do 

protocolo. Sem datas definidas é eterno, enquanto houver Sr. Presidente da Junta e Loja 

Social, a Câmara suportará. Acreditando que qualquer Câmara terá que suportar porque nem 
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tem cláusula para renunciar contrato, há-de prevalecer a Lei geral de direito civil e 

possivelmente das sociedades comerciais, apesar de neste caso não lhe parecer ser.-------------  

 ----------- Não há nenhuma vigência, nem como é que poderá ser renunciado, se é anual, de 

mandato, enquanto o ponto estiver inserido no Plano de Atividades e Orçamento, como é 

referido na justificação.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente aos custos que a Junta de Freguesia terá que suportar, a informação 

que tinha do Sr. Presidente da Junta era que suportava atualmente os mesmos custos que 

suportava antes, logo o custo não aumentou nem diminuiu. ------------------------------------------------  

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

de seguida o uso da palavra ao Sr. Presidente da Câmara, para responder às questões 

suscitadas, se assim o entendesse;  -------------------------------------------------------------------------------  

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

disse que praticamente não tinha nenhum esclarecimento a dar, mas a vigência do contrato é 

de facto enquanto houver Loja Social, sendo que qualquer das partes poderá tomar qualquer 

iniciativa, existindo a Loja Social, não estando a ver que alguém o faça, sendo essa a 

perspetiva. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quanto à questão de enquanto estiver inscrito ou não no Plano de Atividades e 

Orçamento, disse que estando este contrato em vigor será um pouco o contrário, deve ser 

obrigatoriamente inserido, porque é uma obrigação que a Câmara tem assumida e portanto 

será sucessivamente introduzida nos Planos e Orçamento. ------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi o presente assunto 

colocado à votação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------Efetuada a votação, verificou-se que o assunto: 5.2- Análise e Votação para efeitos 

de aprovação do Protocolo a celebrar com a União de Freguesias de Bustos, Troviscal e 

Mamarrosa – Apoio Financeiro para Pagamento de Renda do Espaço para 
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Funcionamento da Loja Social, foi Aprovado por Unanimidade com 24 Votos a Favor. -----  

 ----------- Foi assim concluído o ponto da Ordem de Trabalhos. --------------------------------------------  

 ----------- Em seguida deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 5.3- Análise e 

Votação para efeitos de aprovação da Informação/Proposta nº 128 – Mandato 2013/2017 – 

Alteração ao Anexo I do Contrato de Concessão de Distribuição de Energia Elétrica de 

Baixa Tensão Celebrado entre o Município de Oliveira do Bairro e a EDP-Distribuição; ----  

 ----------- 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 introdução do ponto da 

Ordem de Trabalhos; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

disse que era perfeitamente claro e compreensível para todos os Membros, esclarecendo que a 

concessão tinha começado no ano de 2001, a tecnologia nesta como noutras matérias foi 

evoluindo, sendo portanto uma adenda necessária porque é contratual, a Assembleia Municipal 

é o Órgão competente para tal e seria para permitir melhorias no espaço que medeia a 

presente data, ou a data de entrada em funcionamento da presente adenda, ao contrato, 

alteração do anexo e o termo da concessão.--------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que era de todo o interesse, estando a ocorrer nesta altura noutras 

Assembleias Municipais noutras Autarquias, reforçando que é no interesse da própria 

autarquia, fazê-lo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

solicitou aos Membros presentes que pretendessem intervir neste ponto que procedessem à 

sua inscrição, dando de seguida o uso da palavra aos Membros inscritos; -----------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO – entregou a sua intervenção por escrito a qual se 

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



 

Sessão da Assembleia Municipal de 10.02’17   83|113 

 ----------- “Acho que estas alterações ao contrato se justificam plenamente pela evolução 

tecnológica e sobre isto não tenho nada a objetar. ------------------------------------------------------------  

 ----------- O que eu queria perguntar, porque não vi aqui no contrato, é como é que esta 

substituição será faseada? Daqui a quanto tempo é que teremos só luminarias públicas do tipo 

LED?----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Outra questão, é que é dito no contrato a EDP por concessão do Município fornece a 

energia em baixa tensão na zona territorial do Concelho, mas segundo julgo saber esta 

Concessão foi acordada por um período de 20 anos e deverá estar próximo de chegar ao fim. 

Primeira pergunta: quando termina? -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questionou também quem é que iria suportar os encargos com a troca das luminárias, 

é referido que é de igual parte entre a EDP Distribuição e o Município, não sabendo como é que 

é feito, se existe uma adjudicação, ou era a EDP que estabelecia o preço e depois a Câmara 

pagava metade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Outra questão tem a ver em quanto tempo a substituição vai ser feita, refere que não é 

referido muito sobre a questão, é falado em troços novos, fala-se em quando as iluminarias já 

existentes não estiverem em condições, pelo que é dito parece-lhe um processo que iria ser 

extremamente demorado.---------------------------------------------------------------------------------------------    

 ----------- MIGUEL OLIVEIRA – refere que iria fazer uma análise mais técnica ao assunto e do 

singelo documento que foi enviado, poderá conter desinformação, ou é apresentado de uma 

forma não muito clara. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que o Membro Armando Humberto referiu e bem que não estavam 

representados os custos dos equipamentos, vai-se trocar um equipamento velho que se calhar 

já estava amortizado, por equipamento novo que se desconhece o custo e que o Sr. Presidente 

da Câmara também não vai conseguir dizer o valor porque era pratica, ou intuitivo que não se 

diga qual o valor, porque esse valor entrará no imobilizado da EDP, que não se sabe em 
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quantos anos esse equipamento vai ser amortizado. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Na altura de concessão ou renovação do contrato com a EDP Distribuição, vai ter que 

ser, pago um imobilizado e aí é que se vai saber e se o concelho quiser reverter a rede para o 

seu domínio quanto é que vai custar pagar à EDP Distribuição. -------------------------------------------  

 ----------- Apelou à consciência de todos os Membros porque iria tentar passar a informação o 

mais fidedigna possível e depois cada um irá votar em consciência e não poderá dizer que não 

sabe ou que não ouviu. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O valor como não está atribuído pode empolar facilmente o imobilizado, na altura de 

concessão pode o município não ter capacidade financeira para recuperar a rede e ter que 

manter a rede nas mãos de outras pessoas, sendo facilmente constatável porque existem três 

pontos importantes que o documento, ou adenda refere; ----------------------------------------------------  

 ----------- Níveis de iluminação; --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Evolução Tecnológica; ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Luminárias Led. ---------------------------------------------------------------------------------------------      

 ----------- Nos níveis de iluminação dispomos de todos os níveis, quer seja para regime viário, 

quer seja para passeios, estando tudo explanado no documento; ----------------------------------------  

 ----------- Para evolução tecnológica nada é referido, qual a eficiência do Led, será que o Led é 

mais eficiente ou menos eficiente que as lâmpadas de mercúrio, ou vapor de sódio. Se calhar o 

Led ainda não está tão eficiente, ou as armaduras que vão colocar, não estão tão eficiente 

como as de vapores de sódio. Deixa a questão. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre os custos dos novos equipamentos, também fica a questão. --------------------------  

 ----------- Apelou a todos os Membros que se vai aprovar um documento que não se sabe 

quanto vai custar, porque não está escrito e vai-se poder empolar um determinado imobilizado 

que a EDP tem, faz benfeitorias na rede quer seja na colocação de novos equipamentos, 
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expansões das redes que podem ser distribuídas entre o município e a EDP, aí pode ser 

metade dos encargos para cada parte, mas nos equipamentos existentes são benfeitorias e 

essas vão para o imobilizado. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que era a sua obrigação prestar o esclarecimento à Assembleia, para que 

possam votar em consciência no presente ponto da Ordem de Trabalhos. -----------------------------  

 ----------- JOÃO BASTOS – disse que relativamente à adenda não tinha nada a referir, solicitou 

apenas à Câmara que tenha mais cuidado no controle e fiscalização de manutenção das 

luminárias dando o exemplo na Mamarrosa centro a maior parte das luminárias, estão 

constantemente a iluminar tudo menos a via publica, estando sempre a rodar.  ----------------------  

 ----------- Disse existirem quatro candeeiros junto ao largo da igreja e ao IEC, um deles já está 

partido há algum tempo e existe um outro no qual a lâmpada se encontra fundida, sendo 

importante que se faça a manutenção do equipamento. -----------------------------------------------------  

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

de seguida a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para responder às questões suscitadas, se 

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

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

agradeceu a explicação dada pelo Membro Miguel Oliveira concordando com a mesma, 

esclarecendo ainda que não era assim, como foi explicado, só da presente data para a frente, 

já o foi assim da presente data para trás.  ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclarece que se não se concordar com a presente adenda, o que disse é verdade na 

mesma, é algo que colocar-se-á na discussão e negociação da próxima concessão ou não 

porque ninguém é obrigado a seguir uma concessão, vai ter que analisar à data os prós e 

contras. Não é nada de novo na adenda, o que muda na adenda é a tipologia dos produtos e 

supõe-se, porque também ninguém sabe como é que a questão dos Led vai estar daqui a 

quatro anos, com a evolução que tem havido, espera-se que seja mais eficiente e menos 
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onerosa, sendo esse o objetivo e o que tem provado a evolução tecnológica em varias 

vertentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Refere que é nesse contexto que é trazido o assunto à Assembleia em todas as 

autarquias da região, porque é um assunto que tem sido discutido no âmbito da CIRA, 

precisamente na questão que foi falada, porque é um imobilizado da EDP, seria normal que 

fosse a preços concorrenciais, mas não sabem se o será. --------------------------------------------------  

 ----------- Quanto à questão do Membro Armando Humberto respondeu que a concessão 

terminava em 2021. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

informou que foram solicitados esclarecimentos por Membros da Assembleia, tendo-lhes sido 

dado o uso da palavra; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ CHAMBEL - começou por dizer que o Sr. Presidente da Câmara não 

conseguia informar de quais são os custos que esta adenda terá a ser posta em prática, apesar 

de estar a vincular que pagará parte deles, pelo menos os da instalação é um 

comprometimento em que os custos são assegurados pelas partes, para além dos custos que 

se terá depois na aquisição do imobilizado que não se sabe qual será, nem controlo se vai ter 

sobre o seu valor à medida que for sendo instalado e substituído. ----------------------------------------  

 ----------- Refere que a EDP é a empresa que tem o monopólio, anteriormente ainda se podia 

dizer que era uma empresa pública, mas já nem isso se pode dizer, trazendo-lhe um grande 

desconforto, mais ainda, para alem dos desconforto politico e de boa gestão e dos 

compromissos que se estão a assumir na presente Assembleia, disse que basicamente estão a 

passar um cheque à EDP, e se outros municípios já estiveram dispostos a passar esse cheque, 

se o valor do cheque ou a tipologia do mesmo, foi negociado com a ANMP e não é só que não 

se saiba o cheque que se está a passar, é que não se saiba entre que limites o cheque que 

está a passar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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 ----------- Questiona se o Sr. Presidente da Câmara sabe atualmente qual era o valor da rede. 

Se se tivesse que negociar a compra ou o fim da concessão com a EDP, qual era o valor que a 

rede tinha atualmente. Isso preocupa-o e preocupa-o mais ainda que estão a assumir um custo 

que não será para este Executivo. Para além do custo politico que se possa tomar, e por isso é 

que o Sr. Presidente da Mesa solicita os nomes de quem vota contra ou se abstêm, porque tem 

uma razão do ponto de vista do Tribunal Constitucional, porque passam a ser responsáveis por 

todos os atos deliberados em Assembleia Municipal e as únicas pessoas que não ficarão 

responsabilizadas, são as que votam contra, porque os que se abstiverem permitindo que a 

deliberação seja feita também são responsáveis. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Sr. Presidente da Mesa disse que dependendo da resposta do Sr. 

Presidente da Câmara, iria solicitar ou não a interrupção dos trabalhos para poder reunir com o 

seu grupo municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO PINTO – disse que efetivamente quando não tinha visto no 

documento nenhuma referência relativa aos custos, tinha ficado com a pulga atrás da orelha e 

depois daquilo que o Membro Miguel Oliveira esclareceu ficou com duas pulgas e depois do 

que o Sr. Presidente da Câmara referiu então ai ficou com muitas pulgas. -----------------------------  

 ----------- Disse que tem imensa dificuldade em perceber, como é que a Associação Nacional 

dos Municípios Portugueses, quando ainda há pouco tempo veio nas notícias que um conjunto 

de Câmaras queriam reverter a concessão com a EDP e aparentemente havia uma posição de 

força por parte da ANMP e de um momento para outro vem um documento destes.  ---------------  

 ----------- O Sr. Presidente da Câmara referiu que antigamente já era assim, concorda que 

fosse, mas uma coisa que foi feita há vinte anos, não querendo dizer que se vá fazer um novo 

contrato e se de facto ambas as partes estiverem de boa-fé, não o coloquem de forma mais 

sensata.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Refere que o que tinha sido dito pelo Membro Miguel Oliveira era muito pertinente, a 
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EDP fica com condições para ganhar grande vantagem numa posição negocial futura e 

obviamente que isso deve preocupar a todos, até porque o contrato diz que só pode ser 

cancelado com o consentimento expresso de ambas as partes o que também neste tipo de 

coisas seria expetável que mudasse, bastando que fosse uma das partes a deixar de 

concordar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deu conhecimento que a sua intenção de voto será a abstenção, porque percebe as 

questões tecnológicas fazendo todo o sentido, mas a EDP era tudo menos inocente, se havia 

empresa que conseguia arranjar rendas de todas as formas são a EDP e as empresas de 

águas. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- JOAO PAULO SOL – refere que desde 2001, ano em que o contrato com a EDP 

entrou em vigor, era possível que a EDP Distribuição fizesse compras para o imobilizado, 

mexesse na rede, fizesse o que estava previsto no contrato, ou seja desde o ano de 2001 até à 

presente data as regras eram as mesmas e pretende-se que sejam as mesmas até ao fim do 

contrato no ano de 2021. Na alínea e) diz que o anexo I pode ser revisto de cinco em cinco 

anos se tal se justificar, tendo em conta várias condições, a evolução tecnológica ou a redução 

de custos e de consumos sem pôr em causa os níveis de iluminação aconselháveis. Refere que 

julga que é um contrato feito de boa-fé entre as duas partes, ou seja não será para piorar as 

condições que existem no município, mas sim para adaptar a um dos três itens ou mesmo aos 

três, mantendo a iluminação. Disse que se a Assembleia Municipal entender não aprovar, não 

será feito ao longo dos próximos quatro anos, havendo sempre os prós e os contras. --------------  

 ----------- Disse que todas as questões financeiras eram muito complexas e a de 2021, ia ser 

muito complexa, mas há partida não vê nada que o leve a votar contra à adenda apresentada. 

 ----------- DINA LAZARO – disse que tinha estado a ouvir com atenção as várias interpelações 

acerca do assunto, não querendo falar nas despesas que já tinham sido faladas. -------------------  

 ----------- Refere que quando se está na disposição de fazer investimento tem que se ter 



 

Sessão da Assembleia Municipal de 10.02’17   89|113 

consciência que esse investimento há-de resultar, se não no presente pelo menos num futuro 

próximo em alguma poupança. Questiona se relativamente à adenda que está a ser 

apresentada, se a Câmara tinha um estudo do impacto em termos de benefício. Questiona se a 

alteração vai resolver a questão com que se tem deparado que em períodos largos do dia a 

iluminação pública continuar ligada em alguns troços do concelho. Questiona também se vai 

haver poupança energética, porque se se vão mudar equipamentos, com certeza que para 

além de uma melhor qualidade de iluminação, também há o benefício em termos económicos. -  

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

de seguida a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para que respondesse às questões 

suscitadas se assim o entendesse; --------------------------------------------------------------------------------  

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

relativamente à questão de haver troços com as luzes ligadas durante o dia, esclarece que isso 

acontece ou por avaria, ou por resolução de avarias que por vezes para a resolução ligam e 

estão a intervir com as luzes ligadas. ------------------------------------------------------------------------------    

 ----------- Quanto à questão se havia um estudo feito, respondeu que não existe nenhum estudo 

de impacto financeiro, porque admitindo que a alteração à adenda começa a entrar em vigor, as 

substituições que vierem a ocorrer, porque se fundem algumas lâmpadas serão então 

substituídas para a tecnologia mais recente.  -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Se há o princípio de boa-fé, disse que nem queria pensar que era de outra forma, 

está-se a falar com a entidade que tem a concessão, estando em vigor e a funcionar. Disse que 

da discussão ampla que se teve no âmbito da CIRA, sobre a matéria com outros Presidentes 

de Câmara, uns mais técnicos que outros, sendo do que tinha percecionado era um assunto 

que foi entendido como uma vantagem a que os municípios irão aderir no seu interesse, porque 

se perspetiva que o consumo reduza, havendo várias contas que têm que ser feitas. --------------  

 ----------- O custo da alteração no imobilizado, depende de tendência tecnológica, mas também 
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as outras tinham o seu custo se fossem as antigas atualmente teriam um custo menor, mas 

tinham um custo de consumo maior, estas terão um custo ligeiramente maior agora, mas num 

ano podem baixar bastante e terão um consumo muito menor e o efeito do consumo é de facto 

muito significativo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescenta que tudo são variáveis e são muitas, mas aquilo que é a negociação da 

ANMP nesta matéria, disse que a ANMP está em princípio na defesa perante todas as 

situações dos municípios portugueses sendo esse o entendimento. O presidente da CIRA Eng.º 

Ribau Esteves é presidente da ANMP, em vários fóruns teve esta discussão, parecendo-lhe a 

tendência consensualizada nesse sentido. ----------------------------------------------------------------------  

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

informou que foi solicitado o uso da palavra pelo Membro Miguel Oliveira, tendo-lhe sido 

concedida a mesma; ---------------------------------------------------------------------------------------------------     

 ----------- MIGUEL OLIVEIRA – disse que passar um cheque em branco era doloroso, não 

contando com o seu voto a favor, apelou que pensassem bem porque não estavam descritos os 

custos dos equipamentos. O que referiram do pagamento a meias entre as partes esclarece 

que isso é só na expansão da rede, tudo o que seja equipamentos existentes são substituídos 

por equipamentos de Led, que tem um custo que se desconhece, pode estar empolado cem ou 

duzentas vezes, não está escrito em lado nenhum. Acrescenta que a eficiência deste 

relativamente a níveis de iluminação é inferior às lâmpadas de vapor de sódio existentes, ao 

nível de custo de exploração pouco se vai ganhar. ------------------------------------------------------------  

 ----------- Refere que se vai passar um imobilizado que pode ser bastante empolado e em 2021 

quem estiver para decidir o que vai fazer, ou fica com a rede e gere-a que era um bem e que o 

Sr. Presidente da Câmara não tinha respondido porque não sabe de qual o valor do imobilizado 

que a EDP tem no concelho, nas benfeitorias que tem feito, é um valor que não se tem 

conhecimento, portanto a EDP pode referir o valor que quiser e ninguém sabe se está bem ou 
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mal, e vai ter que se levar com o numero porque é o numero que a EDP entendo ser o correto.  

 ----------- Apelou mais uma vez à consciência de cada um nesse ponto. --------------------------------  

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

questionou o Sr. Presidente da Câmara se pretendia acrescentar algo, dando-lhe de seguida o 

uso da palavra; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

disse que cada um tem a responsabilidade da decisão que toma em cada uma das matérias, 

mas pensar que o assunto teve autarcas responsáveis na frente e na discussão e no 

aconselhamento sobre o tema e depois referir que pode ser cem ou duzentas vezes mais e 

outras situações, disse que não era razoável. Acrescentou que quem estiver das partes a 

negociar na altura, naturalmente que irá pedir uma série de elementos, o cadastro, a evolução, 

os anos em que foram colocadas as luminárias, saberá fazer contas, se está amortizado a 50% 

ou o que for e portanto tudo estará em cima da mesa. -------------------------------------------------------  

 ----------- Quer daquilo que foi o objeto da concessão no seu início bem como sobre ampliações 

na rede que existiram, porque a substituição a ocorrer e que tenha ocorrido é de conta 

exclusivamente da EDP e será mas na nova tecnologia. ----------------------------------------------------  

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

dirigindo-se ao Presidente da Câmara questionou se a não decisão desta proposta no momento 

em sede de Assembleia Municipal, tem implicações diretas de algum prejuízo para o município, 

ou seja se haverá uma grande diferença entre a tomada de decisão, entre a votação da 

presente Sessão e acontecer da presente data a algum tempo, na próxima Assembleia 

Municipal ou numa extraordinária que possa ser feita. ------------------------------------------------------- 

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

disse que não sabia responder à questão colocada, sendo óbvio que se se pensar que é para 

reduzir, quanto mais cedo a decisão for tomada melhor, quanto mais tarde for tomada a 
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decisão, até para efeitos do tal imobilizado será pior, sendo essa a sua leitura da situação. ------  

 ----------- Referiu que não se está a um período tão grande de distância entre o presente 

momento e o fim da concessão, e depois também a simultaneidade face ao que os outros 

municípios também estão a fazer sobre o assunto, resultante do emanado da ANMP. -------------  

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

informa que a Mesa chegou a uma decisão que por todas as questões levantadas, tendo 

valorizado a ultima intervenção do Sr. Presidente da Câmara, porque no âmbito de todos os 

municípios com os mais altos representantes do poder local a decidirem nessa orientação, isso 

terá que dar a todos alguma garantia e alguma confiança, mas também não vale tudo e por isso 

já se assistiu a outras situações em que depois os municípios foram prejudicados, 

precisamente por, de boa-fé, acreditarem nesse tipo de opções. ------------------------------------------  

 ----------- Por uma questão de prudência e cautela e visto que não há nenhum prejuízo 

mensurável a curto prazo, a Mesa retira o presente ponto da Ordem de Trabalhos e depois 

agendá-lo-á para outra Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi assim concluído o presente ponto da Ordem de Trabalhos. -------------------------------      

 ----------- Em seguida deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 5.4- Apreciação 

e Discussão do IV Relatório da Comissão de Acompanhamento da Educação no 

Concelho de Oliveira do Bairro; ----------------------------------------------------------------------------------  

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

esclareceu que o agendamento do presente ponto na Ordem de Trabalhos, tinha sido decidido 

em reunião da Comissão Permanente, por sua sugestão e a Comissão Permanente decidiu que 

se devia incluir este ponto na Ordem de Trabalhos, visto que o presente relatório tinha sido 

elaborado após várias reuniões com várias instituições, todas elas ligadas ao IPSB, no 

interesse de sua defesa e por existirem dados novos, e a Assembleia Municipal, desde sempre 

decidiu que iria acompanhar tudo o que acontecendo e tivesse relação com a educação no 
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concelho de Oliveira do Bairro, no seu geral, e em particular com todos os problemas, 

dificuldades que surgiram e tem surgido e que lamentavelmente continuam a surgir com o 

IPSB. ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Com o intuito de constatar realidades sendo uma delas, significativa que foi o número 

de alunos que deixaram de estudar no IPSB, um número significativo não optou pelo 

Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro. O número de alunos que saiu do IPSB teve um 

total de 261 e apenas 111 se inscreveram no Agrupamento de Escolas, os restantes 

dispersaram-se por vários concelhos, nomeadamente 57 em Aveiro e 45 em Anadia, os 

restantes por Ílhavo, Vagos e Águeda. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que eram aspetos que serviam para refletir, sendo notório o interesse, a 

preocupação de todos os interpretes, os mais responsáveis, na importantíssima área de ação 

municipal e por isso tem o grato prazer de ter na presente Assembleia Municipal quer a Sr.ª 

Diretora do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro Dr.ª Júlia Gradeço, quer a Diretora 

Pedagógica do IPSB Dr.ª Regina Vidal, assim como vários professores do IPSB. -------------------  

 ----------- Referiu que por aquilo que se vai lendo e acompanhando mantem-se uma 

preocupação enorme junto dos pais, a vários níveis, nomeadamente naquilo que vai acontecer 

no futuro, no próximo ano letivo, naquilo que pode ainda acontecer durante este ano letivo e 

depois com este ambiente qual será o resultado que os alunos do IPSB, que este ano têm que 

prestar provas de exame, que clima têm para poderem responder os melhores resultados a 

essa exigência da política de ensino. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que eram muitas e variadas questões, nunca era de mais, falar e discutir 

o assunto, porque dessa forma está-se a contribuir para tentar fazer algo de melhor e positivo e 

por isso, pelo menos na presente matéria, e se calhar também noutras, não estava nada de 

acordo com alguém que disse numa das reuniões existentes entre a Comissão de 

Acompanhamento de Educação e as entidades, que referiu “aqueles que querem fazer alguma 
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coisa trabalham, aqueles que não querem fazer nada reúnem”. Para quem está envolvido neste 

processo, proferir afirmações do género diz tudo.  ------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que era bom que as pessoas estivessem atentas e que ouçam todas as 

pessoas e depois façam na realidade um juízo.  ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Refere que não se está para fazer um histórico de todo o processo, mas se este 

gravíssimo problema não serviu para mais nada, para uma coisa já tinha serviço, foi que se 

discutisse muito sobre a educação, sobre a política educativa, sobre o que deve ser no futuro o 

ensino em Portugal e tudo aquilo que o envolve e rodeia. Também se discutiu e muito e bem, 

muitos aspetos, claro que o ser humano tem essa limitação terrível de não ser um Ser perfeito e 

portanto em instituições que tem anos de história, havendo aspetos positivos, mas também os 

há negativos. Acrescenta que houve acontecimentos, orientações, definições que estiveram 

longe de serem aquelas que deveriam ser, e também preocupações.  ----------------------------------  

 ----------- Disse que tem feito uma constatação e que com toda a sinceridade disse que quando 

tudo corre bem a tentação para o comodismo é elevadíssimo e isso também aconteceu, 

também houve muito comodismo e era bom que todos aprendessem com mais este 

ensinamento e que no futuro haja mais escrutínio, mais e melhor acompanhamento, haja mais 

humildade em aceitar as ideias dos outros, porque os outros também podem ter ideias e às 

vezes diz que teria sido importante respeitar, não é aceitar, é respeitar, porque hoje muitas 

dessas ideias, confirmam-se que estavam certas e não aquelas que imperaram. --------------------  

 ----------- Referiu que no âmbito da Assembleia Municipal, é dedicado muito tempo e muito 

trabalho ao capítulo da Educação e do contrário disso ninguém os pode acusar. Trabalharam 

muito relativamente ao assunto e era bom que as pessoas saibam qual é a função da 

Assembleia Municipal, claro que todos podem e devem fazer mais, mas naquelas que são as 

funções especificas do funcionamento de uma Assembleia Municipal entende que foi feito muito 

e nesse sentido e em boa hora, decidiu a Assembleia Municipal criar a Comissão de 
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Acompanhamento de Educação que como diz e defende, não era com palavras que justifica o 

que se fez, é com trabalho e atos como a elaboração de quatro relatórios apresentados neste 

Órgão, que no fim permitirão ter de registo histórico e fazer um pouco da preservação que este 

assunto mereceu no município. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Para falar com mais detalhe disse que iria dar a palavra ao colega de Mesa, Secretário 

e também Presidente da Comissão de Acompanhamento da Educação Arsélio Canas;------------  

 ----------- ARSÉLIO CANAS - referiu que iria dividir a sua intervenção em duas partes, uma 

enquanto Presidente da Comissão de Acompanhamento de Educação e outra enquanto 

Membro da Assembleia.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Enquanto Presidente da Comissão, começou por lamentar a hora tardia a que se 

começa a debater um tema tão importante. Claro que se poderia dizer e à primeira vista a 

Ordem de Trabalhos era quase vazia, o que era certo é que era meia-noite e trinta e três 

minutos quando foi dado início a este Ponto da Ordem de Trabalhos. -----------------------------------  

 ----------- Lembrou que na última Assembleia Municipal de 30 de novembro, houve apenas 

tempo para o Sr. Presidente da Assembleia Municipal dizer que tinha sido distribuído o terceiro 

relatório da Comissão de Acompanhamento da Educação, não tendo sido nada debatido. Disse 

que estavam a tratar mal a educação. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que o presente relatório resultou de uma série de reuniões que a 

Comissão fez com a APECOB, com a Direção do Instituto de Promoção Social de Bustos, 

Direção Administrativa e Pedagógica e com a PROMOB. Refere que saiu um relatório extenso, 

foi entendimento que o mesmo retratasse pormenores, não quiseram ocultar nada e daí ter 

saído um relatório com 11 páginas e um anexo. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre o relatório que foi distribuído a todos os Membros, lamenta que não tenha sido 

ultimado mais cedo, só no dia anterior ao da presente Sessão da Assembleia, foi possível 

remetê-lo ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal, de forma a ser encaminhado a todos os 
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Membros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Enquanto Membro da Assembleia disse que; -------------------------------------------------------  

 ----------- Entregou a sua intervenção à Mesa, a qual se transcreve na sua íntegra; -----------------  

 ----------- “Considera-se que a educação dum povo é uma das bases basilares da civilização. ---  

 ----------- Mas em face deste 4° relatório da Comissão de Acompanhamento da Educação, 

facilmente chegamos à conclusão de que a educação no nosso concelho está doente. Está 

doente porque parte das entidades, daquelas que diariamente tem as valências da educação 

no concelho de Oliveira do Bairro está passar por dificuldades. E a Câmara Municipal de 

Oliveira do Bairro, entidade que representa o poder local no concelho, o que fez para ajudar? --  

 ----------- Não competiria a Camara Municipal, no âmbito da delegação de competências, criar 

condições que permitissem equilibrar as oportunidades ao nível da educação no concelho? A 

Camara criou melhores condições na Escola Acácio Azevedo, com um investimento de milhões 

de euros. A Camara tem em Plano de Atividades para este ano, um investimento avultado na 

Escola Fernando Peixinho. Não levanto a minha voz contra estes investimentos, contra a 

melhoria de condições para formar homens e mulheres para o futuro. Levanto a minha voz 

contra a falta de equidade, contra a falta de justiça social nos apoios, nas oportunidades de 

formação igual para os jovens do nosso concelho. ------------------------------------------------------------  

 ----------- Investem-se milhões nas escolas públicas do concelho, criando melhores condições 

para a aprendizagem dos alunos e para a melhoria daqueles que lá trabalham, mas em contra 

partida fala-se no melhoria dos acessos ao IPSB e fala-se, mas não vemos nada a ser feito. ----  

 ----------- Estudos e mais estudos e ficamos afogados nos estudos e a obra não se faz. -----------  

 ----------- “As preocupações que resultam no relatório são muitas e se hipoteticamente o IPSB 

encerrar as portas como os pronúncios parecem indicar, como vamos vendo em outdoors 

espalhados pelo concelho, competirá à Câmara criar uma Escola 2° e 3° ciclo e secundário 
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naquela parte do concelho. E quanto custará? Milhões. Mas agora não se ajudam aqueles que 

no terreno dão a cara à luta para ajudar o IPSB em tempos de crise. Agora negasse o apoio de 

350€ por exemplo à PROMOB, entidade que está a fazer o papel social que competiria à 

Câmara Municipal, ajudando os alunos com escalão A e inseridos em turmas não abrangidas 

ao abrigo dos contratos de associação. Mas em contra partida fomenta-se e apoia-se 

fortemente o divisionismo apoiando um novo clube de ginástica em Oliveira do Bairro, com 

12.000€. Nega-se o apoio nos transportes aos alunos do IPSB inseridos em turmas não 

abrangidas ao abrigo dos contratos de associação, ao abrigo dum parecer da Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, quando o mesmo parecer diz 

textualmente que "no entanto os pareceres emitidos pelas Comissões de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional, a solicitação das entidades autárquicas, não se revestem, nesta 

matéria, de natureza obrigatória e muito menos vinculativa, antes se inserem numa assessoria 

jurídica voluntaria, pelo que compete sempre ao município, deliberar fundamentadamente, 

sobre a matéria, atendendo a autonomia do poder local” ----------------------------------------------------        

 ----------- Acrescentou que com base no que referiu, a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro 

só não ajudava porque não queria. --------------------------------------------------------------------------------  

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

de seguida a palavra aos Membros da Assembleia que pretendessem intervir neste Ponto da 

Ordem de Trabalhos; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- LEONTINA NOVO – deu conhecimento que a sua intervenção tinha a ver com a sua 

participação como Membro eleito na Comissão de Acompanhamento de Educação. ---------------  

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

 ----------- “Na reunião de 19 de junho de 2015 foi submetida à Assembleia Municipal a proposta 

de celebração de contrato interadministrativo de delegação de competências entre o Estado, a 

Presidência do Conselho de Ministros e o Município de Oliveira do Bairro, para efeitos da 
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competente autorização. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proposta que foi aprovada por maioria. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Também nesta reunião foi apresentada por um membro da Assembleia uma proposta 

de recomendação para a criação de uma comissão de acompanhamento do desenvolvimento e 

aplicação do contrato de delegação de competências. Esta proposta foi aprovada por 

unanimidade em 27 de novembro de 2015 com as competências específicas de 

acompanhamento do desenvolvimento e aplicação do contrato de delegação de competências 

no setor da educação no concelho e de análise de outros assuntos com relevância relacionados 

com o setor da educação no concelho de Oliveira do Bairro, com reuniões ordinárias 

trimestrais, para analisar a informação fornecida pelos serviços de educação do município, 

referente ao trimestre anterior e com reuniões extraordinárias sempre que se justifique e para 

tal seja convocada pelo Presidente da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------  

 ----------- Passado um ano e meio o que constatamos: -------------------------------------------------------  

 ----------- No contrato está estabelecido que até ao final do primeiro ano letivo completo de 

vigência do contrato, que terminou em agosto de 2016, seria atualizada a Carta Educativa e 

elaborado o Plano Estratégico Educativo Municipal. Nem um nem outro foram executados. ------  

 ----------- Da Carta nem sequer se fala. Podia-se ir atualizando com anexos dando 

conhecimento das alterações verificadas na área da Educação. ------------------------------------------  

 ----------- Sobre o Plano Estratégico Educativo Municipal, deu-se alguns passos. A equipa da 

Universidade de Aveiro responsável pela elaboração do Plano, sensivelmente desde junho de 

2016 ouviu os vários organismos do nosso concelho ligados à educação, entre os quais a 

Comissão de Acompanhamento. -----------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Sei que nesta quarta- feira foi feita uma apresentação dos estudos levados a efeito 

pela Universidade de Aveiro, mas curiosamente a Comissão de Acompanhamento da 

Educação não foi convidada para assistir, convites da responsabilidade da Câmara. ---------------  
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 ----------- Está também estabelecido no contrato que será elaborado um relatório de progresso 

da execução do contrato, com eventuais propostas e recomendações, no prazo de 60 dias após 

o final de cada ano letivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Verificamos que até ao momento não foi dado conhecimento a esta Assembleia do 

referido relatório. Se a Assembleia foi chamada para analisar, discutir e autorizar a celebração 

do contrato de delegação de competências, seria espectável que o executivo desse a conhecer 

o resultado do primeiro ano de vigência do contrato. À Comissão de Acompanhamento também 

nada foi entregue. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Há uns meses atrás, antes do ano letivo terminar um membro desta Assembleia 

questionou o executivo de não fazer a avaliação do progresso da execução do contrato e nessa 

altura manifestei-me que devíamos aguardar pelo tempo previsto no contrato, e o Sr. 

Presidente da Câmara reforçou esta observação, mas realmente tudo ficou pelas palavras e o 

executivo nada informou sobre o dito relatório. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Por tudo o que referi anteriormente considero uma falta de consideração por este 

órgão que tem uma função importante no acompanhamento e fiscalização da ação do 

Executivo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não podemos aceitar as respostas a que nos vai habituando o Sr. Presidente, como 

por exemplo: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Está tudo no dossier, podem consultar. ------------------------------------------------------------  

 ----------- Ou ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - não foi pedida a informação ---------------------------------------------------------------------------  

 -----------  Ou ainda ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- - se quiserem saber alguma coisa venham falar comigo, que o meu gabinete está 

sempre aberto para vos receber. -----------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Creio que não há nada a esconder, é um assunto de interesse de todos, todos são 

importantes na análise e discussão do funcionamento do sistema educativo no nosso concelho, 

mais ainda neste momento, em que muitas alterações se verificaram no ensino privado local. --   

 ----------- É preciso tomar decisões para o futuro, e um futuro próximo, saber o que queremos, 

saber como queremos a distribuição das escolas pelo concelho, saber o que é melhor para a 

formação das nossas crianças e jovens, saber o que as famílias desejam, saber quais os 

recursos que o município tem e que pode vir a ter, etc, etc,. Há muitas questões a analisar e a 

refletir, mas sem informação, sem conhecimento dos resultados da experiência piloto, não 

podemos dar o contributo sobre esta matéria. ------------------------------------------------------------------   

 ----------- Senhor Presidente da Câmara, eu por mim falo, não nos pode ver como inimigos, mas 

como aliados neste processo. A Educação é um pilar fundamental e primeiro para o 

desenvolvimento da nossa comunidade. Espero que haja outro entendimento por parte do 

executivo nestes meses que restam do mandato para bem de Oliveira do Bairro.” ------------------  

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

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

 ----------- “Enquanto Membro da Comissão de Acompanhamento da Educação, cidadão e 

Membro desta Assembleia Municipal, e pelo conhecimento que tenho, sente-se 

responsabilizado por tudo aquilo que tem ouvido e constatado. -------------------------------------------  

 ----------- Neste relatório, que é um relatório extenso, mas muito elucidativo e vai ao pormenor, 

pensando que assim todos os Membros da Assembleia, se sentem mais responsáveis no 

desenvolvimento e também na solução que o IPSB, vai ter e terá que ter no futuro próximo. -----  

 ----------- E tendo em consideração isso e porque o Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

num dado momento foi convocado para estar presente numa reunião da Comissão, não para 

ser inquirido mas para colaborar no relatório e até dar também do seu contributo para que se 

pudessem hoje estar mais esclarecidos, sobre o que a Câmara, o Executivo, tem para aquele 
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estabelecimento e para o seu futuro, o que não veio a acontecer, estando escrito no relatório, 

as alegações do Senhor Presidente da Câmara, que de todo não entenderam. ----------------------  

 ----------- Disse que pode fazê-lo e deve fazê-lo aqui, porque é aqui o local próprio para isso, 

então coloco-lhe algumas questões; -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Senhor está por dentro dos reais problemas do IPSB? ---------------------------------------  

 ----------- O Senhor tem consciência das dificuldades das famílias dos alunos que frequentam 

aquela Escola? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Senhor imagina as consequências negativas que o encerramento do IPSB vai trazer 

à educação e ao desenvolvimento futuro daquela parte do território do Concelho? ------------------   

 ----------- Se nos vai responder SIM a todas as questões, eu coloco uma última, por que razão o 

Senhor e o seu executivo querem fechar aquela Escola? E porque deixaram de apoiar os 

transportes, as refeições e os livros a 49 alunos no Escalão A e a 54 alunos no Escalão B? -----   

 ----------- Saia do seu silêncio e do NIM e diga SIM ou NÃO à população, que tanto apregoa o 

ter eleito com maioria, para tomar decisões a bem de todos os Oliveirenses, não deixando que 

os alunos, pessoal docente e não docente estejam a passar momentos de aflição porque não 

sabem qual vai ser o futuro e o futuro é já amanhã, é no principio de um ano escolar que se 

avizinha que tem que ser programado e pensado.” -----------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescenta que todos esperam uma resposta que não têm culpa, todos sacodem a 

água do capote, o que era certo era que a Câmara e o seu Executivo têm a responsabilidade 

maior de dizer o que é que pretendem para aquela escola. Os oliveirenses no seu todo, não só 

da parte poente, esperam do Sr. Presidente da Câmara uma resposta na presente data e no 

local, sobre aquilo que é o futuro do IPSB.-----------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANTÓNIO CAMPOS – referiu que o assunto em questão era muito complexo para 

estar a ser discutido em hora tardia, pedindo desde já desculpa aos presentes se não conseguir 
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transmitir o seu raciocínio da melhor forma. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que como já tinha sido referido pelo membro Leontina Novo, a 19 de junho de 

2015 tinha sido assinado um contrato piloto com o Ministério da Educação de delegação de 

competências, de partilha de competências. A 27 de Novembro do mesmo ano tinha sido criada 

uma Comissão de Acompanhamento da Educação, para “fiscalizar” esse contrato e a 27 de 

maio de 2016, foi realizada uma Assembleia Municipal Extraordinária em Bustos, para discutir o 

assunto do encerramento ou não do IPSB. Refere que tem que ser uma decisão que tinha que 

ser tomada com alguma sensibilidade, que mexia com o futuro do concelho e inerentemente 

com o futuro do país. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Afirma que se estava a falar de crianças pelas quais são todos responsáveis pela sua 

educação e bem-estar. Disse prever para o concelho tempos negros neste sentido, primeiro 

porque pensava que não se conseguiria a nível de Agrupamento de Escolas garantir qualidade 

de ensino suficiente, a eventualmente trezentos alunos que saiam do IPSB, em caso de 

encerramento e tenham que ser enquadrados nas escolas de Oliveira do Bairro. --------------------   

 ----------- Questiona se existem instalações desportivas suficientes em Oliveira do Bairro, para 

quem queira seguir o curso de desporto. Refere que a escola de Oiã que nem pavilhão tem, 

mas já está prometido pelo presente Executivo. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Questiona também se existe espaço nas cantinas para albergar o excesso de alunos 

de 2º e 3º ciclo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questiona ainda se as escolas estão preparadas com meios humanos, quer pessoal 

docente quer pessoal não docente para receber o excesso de alunos que se vai ter nas escolas 

do concelho. Refere que quase de certeza que não. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescenta que aquando da celebração do contrato em 19 de Junho, a Câmara 

Municipal tinha ganho ao mesmo tempo uma arma e essa arma deveria ter sido usada aquando 

da tentativa por parte do Ministério da Educação em encerrar o IPSB, devia ter encostado à 
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parede o Ministério de Educação, alegando, a Câmara, que tinham assinado um contrato de 

boa-fé, não estando a usar dessa boa-fé, logo o IPSB não podia encerrar porque no concelho 

de Oliveira do Bairro não há condições para albergar tanto aluno oriundo do IPSB. -----------------  

 ----------- Resultado é que já tinham saído 145 alunos do IPSB e inerentemente do concelho de 

Oliveira do Bairro e assim não se cativam pessoas e vai-se ter um concelho cada vez mais 

envelhecido e cada vez menos culto. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que relativamente ao relatório é referido que foram 18 alunos que saíram para 

outras escolas, gostaria de ser esclarecido acerca de quais foram essas escolas. -------------------  

 ----------- ANDRÉ CHAMBEL – informou que não estava para intervir no presente ponto e só 

intervém porque tinha sido proferida uma afirmação que o incomodou bastante. ---------------------  

 ----------- Começou por dizer que há uma Ordem de Trabalhos e um Regimento e pela hora 

avançada os trabalhos já deveriam ter sido concluídos ou interrompidos.  -----------------------------  

 ----------- Afirmou que ao contrário do que costuma acontecer, a Mesa entendeu não consultar a 

Assembleia para continuar ou não os seus trabalhos e na tentativa de cumprir foi solicitado que 

os intervenientes fossem expeditos nas suas intervenções, fazendo aquilo que costuma dizer 

que não gosta de fazer que é tratar dos assuntos a “mata-cavalos”. -------------------------------------  

 ----------- Qual foi o seu espanto quando o Sr. Presidente da Comissão de Acompanhamento de 

Educação e Secretário da Mesa, se queixou que o assunto estava a começar a ser tratado às 

zero horas e trinta e dois minutos e que por causa disso se estava a tratar mal a educação pela 

hora tardia em que o assunto estava a ser analisado. --------------------------------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Secretário da Mesa, afirmou mais uma vez que nem pretendia intervir, 

mas o Sr. Secretário da Mesa tinha duas intervenções preparadas, assim como estava à 

espera que os colegas da Comissão também entrevissem, assim como todos estão à espera 

que os outros Membros da Assembleia possam também intervir e para além do mais o relatório, 

que foi “encomendado” em 23 de Janeiro, só na véspera da Assembleia Municipal foi entregue 



 

Sessão da Assembleia Municipal de 10.02’17   104|113 

a todos os Membros para que o pudessem analisar, contendo 12 páginas.  ---------------------------  

 ----------- Acrescentou que com todos os dados apresentados, à hora que decidiram continuar 

os trabalhos, não podiam agora dizer que se está a tratar mal a educação, porque 

simplesmente estão a tratar dos assuntos para os quais foram convocados.  -------------------------  

 ----------- Disse que houve o empecilho do anexo I ao contrato no ponto anterior da ordem de 

Trabalhos, mas isso era trabalho político, sendo da responsabilidade da Assembleia tratar dos 

assuntos com consideração e responsabilidade. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Refere que não viessem criticar e dizer que se está a tratar mal a educação, que 

nunca foi o caso, antes pelo contrário, tanto mais que foi criada a Comissão que está a fazer 

um excelente trabalho na sua opinião, porque estão a ir ao fundo das questões. Acrescenta que 

o incómodo que sente é porque era sempre o mau da fita quando solicita que se cumpra o 

Regimento, que se façam as coisas em condições, que se analisem os assuntos com o tempo 

devido que devem ter e por isso é que no Regimento está que a própria convocatória deve 

estabelecer qual a data da continuidade da Assembleia, se não for possível cumprir a Ordem 

de Trabalhos no período específico. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Voltou a afirmar que não critiquem o facto de estarem a tratar dos assuntos como 

devem ser tratados e depois acharem que têm pouco tempo para tratar de um assunto de 

forma a poderem cumprir o Regimento. Afirma que a sua vontade era ausentar-se dos 

trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que se calhar este assunto deveria ter sido colocado como primeiro ponto da 

Ordem de Trabalhos, tanto que o público presente estava à espera da discussão do presente 

ponto, foi uma falha que para a próxima vez já irão ter em atenção. -------------------------------------  

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

que antes de mais iria fazer um reparo e ainda bem que o Membro André Chambel reagiu a 

tempo. Disse assumir na integra a responsabilidade de se estar em ligeiro incumprimento do 
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Regimento da Assembleia Municipal, mas gostava era que as pessoas fossem coerentes e se 

fossem coerentes, deviam reconhecer que as vinte e três horas e quarenta minutos, quando a 

Mesa decidiu continuar os trabalhos, ninguém como costumam por vezes levantar o dedo para 

fazer algum comentário e alertar que se calhar não era possível e do que se apercebeu, 

nenhum Membro da Assembleia o fez, o que o levou a deduzir que concordavam que iriam 

conseguir concluir os trabalhos em cumprimento rigoroso com o Regimento. -------------------------  

 ----------- Relativamente à opinião que o Membro Arsélio Canas emitiu, foi opinião do mesmo e 

cada um, sobre essa fará e comentará como entender, mas em termos da Mesa ninguém 

proferiu esse tipo de comentários. Acrescentou que o Membro Arsélio Canas tinha feito e bem e 

teve esse cuidado de separar em duas partes a sua intervenção, e em ambas as partes fê-lo 

adequada e corretamente. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescenta que nunca gostou de impor à força nada a ninguém e por isso estava 

sempre disponível para encontrar a melhor solução de consenso, se for entendimento dos 

Membros da Assembleia que se está a não cumprir é tomada a decisão que deve ser tomada. -     

 ----------- Deve-se ter em conta a sensibilidade para o facto de ter na presente Sessão da 

Assembleia um numero de pessoas que vieram para ouvir a Assembleia sobre esta matéria, e 

que devem ser respeitadas, mesmo que isso custe, numa fiscalização que possa surgir, uma 

referencia que se cometeu uma ilegalidade por se ter prolongado os trabalhos por mais tarde 

do que está previsto no Regimento. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Se se fazia o juízo de que os trabalhos não terminavam em tempo útil, logo no início 

dos trabalhos, porque é que não foi sugerida a alteração da Ordem de Trabalhos, se calhar por 

uma razão simples é que não se consegue prever o futuro, logo não se previa que a discussão 

que surgiu em determinados pontos da Ordem de Trabalhos, fosse tão demorada. -----------------  

 ----------- Refere que o que aconteceu era compreensível e apelou que se aceitasse e que se 

considerasse aceitável, porque não houve qualquer tipo de indício de alteração ao que fosse.---
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--------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ CHAMBEL – disse que não se importava de estar até à hora que fosse 

necessário, a única coisa que não gostou foi de estarem a ser acusados de não respeitarem a 

educação por se estar a começar a discutir o ponto demasiado tarde. ----------------------------------      

 ----------- Relativamente ao que foi dito pelo Sr. Presidente da Mesa de que ninguém colocou 

nada contra aos trabalhos continuarem, disse que o hábito tem sido o Sr. Presidente da Mesa 

colocar a questão à Assembleia, estando à espera que a reunião tivesse sido protelada, mas 

não foi entendido fazê-lo, aceitou a decisão da Mesa. --------------------------------------------------------  

 ----------- Concorda que não fazia sentido, perante o público presente discutir o ponto noutra 

altura. ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

refere que os trabalhos vão continuar porque é o entendimento que a Mesa tem em que a 

maioria dos Membros entende continuar. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- MARCOS MARTINS – disse que iria intervir enquanto Membro da Comissão de 

Acompanhamento de Educação, também enquanto Membro da Assembleia Municipal, 

enquanto pai de uma aluna do IPSB. ------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- “O presente relatório pretende espelhar o ponto de situação atual da educação no 

concelho, mormente a grande preocupação tida pelo processo relativo à problemática presente 

no IPSB, após a alteração profunda aos contratos de associação tidos com o Ministério da 

Educação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Julgo que estão á vista as grandes dificuldades vividas, principalmente de índole 

financeira. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Dá para perceber da necessidade urgente da intervenção externa, nomeadamente por 
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parte do executivo municipal, para que os jovens das freguesias a poente do concelho tenham 

direito à sua escola. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Volto a frisar que, o que aqui está em causa é a escola para crianças e adolescentes 

das freguesias de UF Bustos, Troviscal, Mamarrosa e Palhaça, principalmente. Não são os 

jovens de famílias abastadas, como erradamente e injustamente são apelidados, note-se. -------  

 ----------- Lamento a recusa por parte do Sr. Presidente da Câmara em ajudar esta Comissão a 

tentar encontrar um rumo para este processo. ------------------------------------------------------------------   

 ----------- Apercebo-me de alguma dualidade de critérios tida para com as instituições que 

intervêm diretamente no processo IPSB. Refiro-me à recusa de atribuição de qualquer ajuda à 

PROMOB, com justificações no mínimo estranhas. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Refiro-me igualmente à cativação do cheque com o subsídio anual atribuído à 

APECOB.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------- Porque será? -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- É a asfixia financeira do IPSB a pretensão mor deste executivo? -----------------------------  

 ----------- Já agora e quanto ao Conselho Municipal de Educação, já o disse em Assembleias 

anteriores, estranho e todos estranhamos com certeza a ausência de reuniões, mas mais 

estranhamos que das poucas reuniões efetuadas, nada ter sido dito sobre este assunto: IPSB.  

 ----------- Aquando da minha aceitação para integrar a Comissão de Acompanhamento da 

Educação, foi-me informado ter esta, uma missão meramente consultiva, sendo a executiva do 

Conselho Municipal de Educação. Pois não parece. Incrivelmente trocaram-se os papéis? -------  

 ----------- Afinal qual é a missão do Conselho Municipal de Educação?” ---------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO PINTO – disse que havia alturas na vida em que se tinham 

que tomar decisões difíceis e esta era certamente uma das decisões mais difíceis que se 

lembrava, que tinham que tomar enquanto Membros e enquanto políticos locais. E não se pode 



 

Sessão da Assembleia Municipal de 10.02’17   108|113 

deixar de tomar uma decisão, porque há vezes em que se pode tomar a decisão ou pode-se 

não fazer nada e não fazer nada neste caso era tomar uma decisão, por isso tinha mesmo que 

se tomar uma decisão e tinha que se saber as consequências das decisões. -------------------------  

 ----------- Disse que tinha para si quatro decisões possíveis, só havia quatro coisas que se 

podiam fazer; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Uma é não fazer nada, que é aquilo que se tem feito ao dizer que é um assunto 

privado, entre uma entidade privada e o Governo, logo que o município não tem 

verdadeiramente que se envolver no problema. Isso irá ter uma de duas consequências: a 

primeira é ou o colégio se transforma num colégio privado, como está a acontecer nos 

concelhos vizinhos de Anadia, ou então a escola fecha. -----------------------------------------------------  

 ----------- Para si nenhuma dessas soluções servia o concelho, porque nenhuma dessas 

soluções garante de facto uma escola na zona poente do concelho que era muito importante, 

sendo importante do ponto de vista de coesão territorial e do ponto de vista de coesão social do 

concelho. Não é a solução que defende, nem é a solução, mas aparentemente é a solução que 

o poder executivo defende, não tendo nada contra, mas as pessoas devem é assumir aquilo em 

que acreditam e devem ser claros. --------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- Outra solução que apareceu no Jornal da Bairrada da semana anterior defendida pelo 

Gonçalo, líder da JP, que no fundo o que é dito é que a Câmara se substitua ao Governo 

Central nos contratos de associação, cobrindo as despesas dos contratos associação, 

suportando turmas e tem para si que essa solução e se forem feitas algumas contas, ia-se 

chegar à conclusão que isso implicaria uma transferência algo como um milhão e meio ou dois 

milhões de euros por ano para a Câmara e que isso seria simplesmente incomportável, não é 

possível no longo prazo. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A terceira solução é negociar, e se se olhar para o relatório e observar o que é dito 

pela Administração do IPSB verifica-se que os mesmos estão abertos à negociação, é negociar 
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com o IPSB no sentido de integrar o IPSB no Agrupamento de Escolas, isso permitiria 

preservar aquilo que é possível preservar do projeto IPSB, permitiria garantir uma escola na 

zona poente do concelho, permitiria garantir a continuidade da escola. ---------------------------------  

 ----------- Com todos os custos políticos que isso possa ter, essa é a solução em que acredita e 

é a única que acha que de facto preserva o IPSB, preserva a escola e que garante àquela zona 

do concelho uma escola que já tem atualmente e que a continue a ter no futuro. --------------------  

 ----------- Quarta solução é iniciar um processo para construir uma escola pública naquela zona, 

fazer uma escola de raiz e isso seria um processo muito demorado que para já, seria um 

processo que acabaria completamente com o IPSB, descontinuaria completamente tudo aquilo 

que foram décadas de serviço à comunidade, não se preservaria nada daquilo que é o IPSB, 

para além de que seria um processo que só se iria ter a escola daqui a uns cinco anos. ----------  

 ----------- Afirmou que tem que se tomar uma decisão e a decisão que for tomada iria ter 

implicações no futuro, julgando que não haveria mais nenhuma possibilidade que não seja uma 

das quatro que tinha apresentado. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARSÉLIO CANAS - dirigindo-se ao Membro André Chambel disse que o mesmo 

ocupou sensivelmente dez ou quinze minutos do tempo desta Assembleia e nada falou sobre 

educação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Resumindo um pouco todo o processo, disse que iria citar algumas palavras ditas pelo 

Sr. Presidente da Administração do IPSB, Sr. Padre Manuel Carvalheiro na reunião com a 

Comissão; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “O IPSB será aquilo que quiserem que seja” --------------------------------------------------------  

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

de seguida a palavra ao Sr. Presidente da Câmara a fim de proferir algumas palavras se assim 

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

disse que este era um assunto para discussão do relatório da Comissão de Acompanhamento 

de Educação, pelo Membros da Assembleia Municipal, sendo assim que estava agendado e 

não propriamente para tecer considerações ou respostas, mas quis reafirmar mais uma vez 

com clareza aquilo que sempre disse e que era do conhecimento de todos. ---------------------------  

 ----------- A Câmara Municipal e não era por um ano, ou só por este ano, ao longo dos quase 

onze anos e meio, sempre teve em consideração, como é da sua obrigação o lado poente do 

concelho, o IPSB, a escola, sempre coabitou, respeitou e sempre tudo fez. Questiona então o 

que é que mudou. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Responde que mudou o Governo, a ideologia, o esquecer as pessoas e isso foi-lhe 

dito na cara pela Sr.ª Secretária de Estado, que lhe disse “Sr. Presidente da Câmara tem que 

se tomar decisões, umas serão económicas, outras financeiras e outras poderão ser 

ideológicas e essas não se discutiam”. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ficou assim bem claro a razão de ser e portanto há um responsável por tudo isto, o 

Governo, o Ministério e a Secretária de Estado, solicitando que não se invertam as situações e 

que ficasse claro mais uma vez, que para si sempre esteve, quem escreveu, quem reuniu, 

quem falou, quem foi lá, por quem é que foi acompanhado e convidou o Presidente do 

Conselho de Administração e esteve frente a frente, com uma série de argumentos que já 

foram referidos, a apresentá-los e a defendê-los, na presença do Sr. Presidente do Conselho 

de Administração Sr. Padre Manuel Carvalheiro. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi referido nesta Assembleia Municipal que uma das soluções podia ser o 

Agrupamento integrar o IPSB e que o IPSB estaria disponível para isso, disse que não sabia se 

o fez. A tutela do Agrupamento é o Ministério da Educação, a Sr.ª Secretária de Estado não era 

a Câmara Municipal, nem o seu Presidente da Câmara, nem a Sr.ª Vereadora, nem o 

Executivo. Com tanta disponibilidade o Sr. Presidente ou a Administração do IPSB dirigiu-se ao 
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Ministério da Educação a dizer que estavam disponíveis para integrar o Agrupamento de 

Escolas de Oliveira do Bairro? Não sabe se o fez, em que condições o terão feito, que retorno 

teve dessa informação e seguramente que a Câmara como sempre respeitou, sempre 

respeitará. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Uma outra coisa que queria deixar claro mais uma vez é que no cumprimento da lei, 

não querendo discutir interpretação de pareceres porque cada um fará o seu, e para si são 

claros e objetivos e nesta condição não é legal proceder ao apoio. --------------------------------------  

 ----------- Outra questão, o problema do IPSB não são os alunos, essa era a consequência, o 

problema eram os professores, porque como foi dito o problema é financeiro e não é o apoio 

social escolar que está a impedir uma solução definitiva do IPSB. É referido no relatório que a 

manter-se a ideologia, e nada indica que mude, a decisão que foi tomada, implicou naquele ano 

e implicará no seguinte e no outro.  --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que não tinha mais nada a acrescentar com a certeza que o IPSB, merece da 

Câmara Municipal todo o respeito, toda a consideração e todo o apoio sempre e só dentro 

daquilo que a lei estabelece para o efeito. -----------------------------------------------------------------------  

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

informou que tinha solicitada a palavra pelo Membro Armando Humberto Pinto, tendo-lhe sido 

concedida; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- ARMANDO HUMBERTO PINTO – dirigindo-se ao Sr. Presidente da Câmara disse 

que relativamente aos transportes, foi pedido um parecer jurídico à CCDRC, que permite a 

concessão do apoio, pediu um segundo ao Dr. Pais do Amaral, questionou se era normal 

depois de ter pedido um parecer pedir um segundo e se um dizia que sim e o outro dizia que 

não, porque é que não pediu um terceiro. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ACÁCIO OLIVEIRA – disse que desde há algum tempo que sabem, o que se passa 

com outros colégios em que as autarquias têm apoiado e não conhecem aflições como esta 
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que está a acontecer ao IPSB, porque a própria autarquia, o próprio executivo se colocou ao 

lado desses colégios, estão a apoia-los não indo pelas leis que não dizem. Afirma que a lei 

permite e os pareceres têm vindo nesse sentido de que a Câmara tem autonomia para poder 

apoiar e ajudar, mas o Sr. Presidente da Câmara não quer, não tem querido, pura e 

simplesmente colocou-se de lado, afastou-se do processo e fez como o avestruz, colocou a 

cabeça debaixo da areia. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questionou o Sr. Presidente da Câmara se sabia o que estava a acontecer, não apoia 

os transportes, não apoia os livros, nem as refeições, nem apoia nada e ainda diz que está a 

apoiar. Não era legítimo, não era bom para nada nem para ninguém. É pouco o apoio social? 

Não era pouco era muito, seria um apoio muito grande porque o foi manifestado ao longo deste 

tempo pela Administração do IPSB. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seria importante que a Autarquia se colocasse ao lado desta situação, porque não tem 

estado de forma nenhuma. Acrescenta que o Sr. Presidente da Câmara estava a passar um 

atestado de incompetência a todas as pessoas que têm dito que a Autarquia devia e deve estar 

ao lado desta situação, que é a educação. ----------------------------------------------------------------------        

 ----------- Disse que foi o Governo que tomou esta decisão, mas foi com base em dados que lá 

chegaram e o Sr. Presidente da Câmara nunca tentou aprofundar essa situação e nada tem 

feito para contrariar a ideia que todos têm sobre a sua posição.-------------------------------------------  

 ----------- Talvez um dia a história venha a contar os porquês que o Senhor Presidente da 

Câmara deixou e abandonou aquele projeto e a escola naquela parte do concelho. ----------------  

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

questionou o Sr. Presidente da Câmara se tinha algum comentário a fazer, tendo-lhe dado o 

uso da palavra logo de seguida; ------------------------------------------------------------------------------------  

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

disse que os pareceres eram claros não querendo discutir novamente a questão. -------------------  
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 ----------- Quanto ao pragmatismo e à objetividade e ao apoio ele tem demonstração em todos 

os anos, tudo aquilo que são alunos que não são objeto dos contratos que estão fora dos 

contratos de associação, por decisão do Governo, todos eles, estejam em que escola 

estiverem, têm o apoio da Câmara Municipal e naturalmente continuarão a ter. ----------------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Membro Acácio Oliveira disse que exige respeito, exige-o a si próprio e 

como tal pensa ter esse direito perante todos. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi assim concluído o ponto da Ordem de Trabalhos. -------------------------------------------- 

 ----------- Não havendo mais nenhum Membro da Assembleia que pretendesse intervir no 

presente ponto da Ordem de Trabalhos, deu-se o ponto por encerrado. --------------------------------  

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

SANTOS – questionou todos os Membros da Assembleia se se opunham à aprovação do 

documento sujeito a deliberação na presente sessão em minuta. -----------------------------------------  

 ----------- Não havendo nenhum Membro da Assembleia Municipal que se opusesse, considera-

se aprovada em Minuta a deliberação tomada relativamente ao assunto constante da Ordem de 

Trabalhos da presente Sessão da Assembleia Municipal, “5.2- Análise e Votação para efeitos 

de aprovação do Protocolo a celebrar com a União de Freguesias de Bustos, Troviscal e 

Mamarrosa – Apoio Financeiro para Pagamento de Renda do Espaço para Funcionamento da 

Loja Social”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 


