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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA EM 

VINTE E UM DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL 

E DEZASSETE. ------------------------------------------  

 

 ----------- Aos vinte e um dias do mês de abril, 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 da Informação/Proposta n.º 

142 – Mandato 2013/2017 – Atribuição de Louvor ao Conservatório de Artes e 

Comunicação – Filarmónica União de Oliveira do Bairro; ----------------------------------------------  

 ----------- 5.3. – Apreciação e análise da informação do Auditor Externo relativa ao 2.º 

semestre de 2016; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 5.4. – Apreciação e votação do Relatório de Gestão de 2016, Documentos de 

Prestação de Contas 2016, Inventário do ano de 2016 e Aplicação do Resultado Liquido 

do Exercício 2016; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 5.5. – Análise e votação para efeitos de aprovação da Informação da Divisão 

Financeira – Autorização Prévia da Assembleia Municipal – Concessão de Subsídio à 
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Comissão Vitivinícola da Região da Bairrada; --------------------------------------------------------------  

 ----------- 5.6. – Análise e votação para efeitos de aprovação da Informação/Proposta nº 

134 – Mandato 2013/2017 – Contrato de Aquisição de Serviços de Recolha e Transporte 

de Resíduos Urbanos (RU) a Destino Final – Atualização Extraordinária de Preço; -----------  

 ----------- 5.7. – Análise e votação para efeitos de aprovação da Informação/Proposta n.º 

135 – Mandato 2013/2017 – Proposta para Autorização Prévia de Assunção de 

Compromissos Plurianuais (LCPA) – Concurso Público para Fornecimento Contínuo de 

Gás Natural aos Edifícios Municipais; -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 5.8. – Análise e votação para efeitos de aprovação da Informação/Proposta n.º 

136 – Mandato 2013/2017 – Proposta para Autorização Prévia de Assunção de 

Compromissos Plurianuais (LCPA) – Prestação de Serviços para a Manutenção dos 

Elevadores de Edifícios Municipais; ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 5.9. – Análise e votação para efeitos de aprovação da Informação/Proposta n.º 

137 – Mandato 2013/2017 – Proposta para Autorização Prévia de Assunção de 

Compromissos Plurianuais (LCPA) – Serviço Integrado de Comunicações Voz Fixa, Voz 

Móvel e Internet; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 5.10. – Análise e votação para efeitos de aprovação da Informação/Proposta n.º 

138 – Mandato 2013/2017 – Proposta para Autorização Prévia de Assunção de 

Compromissos Plurianuais (LCPA) – Prestação de Serviços de Serviço de Vigilância do 

Edifício dos Paços do Concelho; --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 5.11. – 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; ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 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 

Municipal António Augusto Marques Mota, Elsa dos Reis Pires e Jorge Ferreira Pato. -------------  

 ----------- Eram vinte horas, quando foi declarada aberta a Sessão.---------------------------------------  

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

SANTOS – iniciou a sua intervenção, cumprimentando todos os presentes, tendo de seguida 

dado 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 que foi a chamada verificaram-se as ausências dos Membros da Assembleia 

Municipal MANUEL DA CONCEIÇÃO PEREIRA, PATRÍCIA SOFIA LOURO DE LEMOS, LUÍS 

MIGUEL BARROS RUIVO, ACÍLIO DIAS VAZ E GALA, GLADYS DEL CARMEN FERREIRA 

DE OLIVEIRA, SUSNA MARISA MARTINS NUNES e VÍTOR MANUEL BASTOS DE 

OLIVEIRA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – informou que a Vereadora Lília Águas não se encontra presente pelo facto de se 

encontrar ausente do continente e o Vereador Paulo Caiado não se encontra presente por 

motivos profissionais, não podendo neste caso ser substituído. -------------------------------------------  

 ----------- Mais informou que os Membros Manuel Pereira, Luís Ruivo, Gladys Oliveira e Susana 

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

Municipal, tendo as mesmas sido consideradas justificadas e a sua substituição pelos 

elementos seguintes da respetiva Lista, que se encontravam presente, sendo convidados a 

participar nos Trabalhos da presente Sessão da Assembleia Municipal JOÃO MANUEL DE 

OLIVEIRA NUNES DE BASTOS, ANÁLIA DE OLIVEIRA ROSA, LUÍS CARLOS DA SILVA 
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TRIBUNA e MIGUEL RAMIRO DUARTE FERNANDES que substituem, respetivamente, os 

Membros antes indicados. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou ainda que o Membro Patrícia Lemos solicitou a suspensão de mandato pelo 

período de 30 dias, sendo substituída pelo Membro MIGUEL DA SILVA OLIVEIRA, tendo 

seguidamente procedido à leitura da respetiva Ata de Tomada de Posse: -----------------------------  

 ----------- “… Aos vinte e um dias do mês de abril do ano de dois mil e dezassete, compareceu, 

pessoalmente, perante mim, Manuel Nunes Simões dos Santos, Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro, e perante os Secretários da Mesa da Assembleia 

Municipal Arsélio Manuel de Oliveira Domingues Canas e Dina Maria Micaelo de Almeida 

Lázaro, a fim de tomar posse como Membro da Assembleia Municipal para o presente 

quadriénio, ao abrigo do disposto no número um do artigo quadragésimo sétimo da Lei número 

cento e sessenta e nove, barra, noventa e nove, de dezoito de setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei número cinco, traço, A, barra, dois mil e dois, de onze de janeiro e pela Lei 

Orgânica número um, barra, dois mil e onze, de trinta e novembro, o senhor Miguel da Silva 

Oliveira, eleito pela Lista do CDS-PP – Partido Popular, que substitui por suspensão do 

mandato por 30 dias, solicitado em 21 de abril de dois mil e dezassete, Patrícia Sofia Louro de 

Lemos, igualmente eleita pela Lista do CDS-PP – Partido Popular. --------------------------------------  

 ----------- Verificada a legitimidade do Membro mencionado e a sua identidade, o mesmo foi 

considerado investido nas suas funções. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Para constar se lavrou a presente Ata, que de seguida será assinada por mim, Manuel 

Nunes Simões dos Santos, pelos Secretários da Mesa da Assembleia Municipal Arsélio Manuel 

de Oliveira Domingues Canas e Dina Maria Micaelo de Almeida Lázaro e pelo Membro recém-

empossado, Miguel da Silva Oliveira …” -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De igual forma, informou que o Membros Vítor Oliveira, Presidente da Junta de 

Freguesia de Oiã, informou por escrito que não poderia estar presente e solicitando a sua 
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substituição por Gina Maria de Pinho Diogo, que se encontrava presente, sendo por 

conseguinte convidada a participar nos Trabalhos da presente Sessão da Assembleia 

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

 ----------- Relativamente à ausência do Membro Acílio Gala, informou não ter sido recebida 

qualquer justificação, pelo que não será substituído. ---------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita ao ponto 2 – EXPEDIENTE, o Presidente da Mesa da Assembleia 

Municipal, informou ter recebido um ofício do líder da Bancada do CDS-PP, André Chambel, 

solicitou informações sobre a Adenda ao Contrato entre o Município de Oliveira do Bairro e a 

EDP Distribuição. Tendo recebido hoje mesmo, da parte do Presidente da Câmara o respetivo 

documento, que será entregue a todos os Membros da Assembleia Municipal ainda no decorrer 

da presente Sessão da Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu ter sido recebido uma Moção aprovada pela Assembleia Municipal de Viseu, 

acerca da ligação ferroviária à cidade de Viseu, solicitando ao 1.º Secretário da Mesa que 

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

 ----------- 1.º Secretário da Mesa da Assembleia Municipal ARSÉLIO MANUEL DE OLIVEIRA 

DOMINGUES CANAS – procedeu à leitura do Ofício remetido pela Assembleia Municipal de 

Viseu: ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… Para conhecimento de V. Exa. e efeitos tidos por convenientes, enviamos o teor da 

Moção aprovada por unanimidade na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Viseu 

realizada no passado dia 20 de fevereiro: ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- "Moção - Garantir a ligação ferroviária à cidade de Viseu ---------------------------------------  

 ----------- As sucessivas políticas de desinvestimento na rede ferroviária tradicional, 

especialmente no que diz respeito ao serviço de populações fora dos grandes centros urbanos 

da faixa litoral, levaram a que amplas parcelas do território e da população estejam hoje sem 

acesso ao comboio como meio de transporte. ------------------------------------------------------------------  



 

Sessão da Assembleia Municipal de 21.04’17   6|93 

 ----------- A política de degradação e desmantelamento da ferrovia no interior tem sido sem 

dúvida um dos fatores que influenciam decisivamente a perpetuação e agravamento das 

assimetrias regionais e o desequilíbrio do território nacional. Onde antes havia duas ligações a 

cidade de Viseu, através da Linha do Dão e da Linha do Vouga, não há hoje nenhuma. -----------  

 ----------- À cidade de Viseu é por isso atribuído o título de maior cidade da Europa sem 

transporte ferroviário, prejudicando a dinâmica de desenvolvimento da região. -----------------------  

 ----------- Em face desta inequívoca realidade, a Assembleia Municipal de Viseu, aprova a 

seguinte deliberação: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1 - Requerer ao Ministro do Planeamento e das Infraestruturas e ao Governo que 

iniciem o processo da ligação urgente de Viseu à Linha da Beira Alta integrada no 

desenvolvimento da rede ferroviária nacional, de forma a garantir o acesso a mobilidade por 

comboio de pessoas e mercadorias; -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2 - Que em simultâneo seja realizado o estudo para a reconstrução e reabertura da 

Linha do Vouga entre Sernada do Vouga e Viseu, indo de encontro ao interesse das 

populações, das organizações de trabalhadores, de empresários e de agricultores, garantindo, 

também por esta via, a ligação ferroviária à Cidade de Viseu; ---------------------------------------------  

 ----------- 3 - Que o referido Estudo da Linha do Vouga incorpore a abordagem, entre outras, das 

questões do transporte suburbano para Viseu e Aveiro, do escoamento da produção industrial 

da região e do aproveitamento turístico da infraestrutura. ---------------------------------------------------  

 ----------- 4 - Que esta Moção, uma vez aprovada, seja enviada a todos os órgãos municipais do 

Distrito de Viseu e de Aveiro, a todos os Grupos Parlamentares na Assembleia da Republica, 

ao Senhor Primeiro Ministro e aos ministros da tutela …” ---------------------------------------------------  

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

SANTOS – deu ainda a conhecer um ofício da Associação Nacional de Assembleias 

Municipais, solicitando à 2.ª Secretária da Mesa que procedesse à sua leitura. ----------------------  
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 ----------- 2.º Secretária da Mesa da Assembleia Municipal DINA MICAELO DE ALMEIDA 

LÁZARO – procedeu à leitura do Ofício remetido pela Associação Nacional de Assembleias 

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

 ----------- “… Depois da Assembleia-geral que ocorreu no Fórum Lisboa, no passado dia 25 de 

março, envio, em anexo, os Estatutos da ANAM e o valor da quota do corrente ano, cujas 

deliberações foram aprovadas por unanimidade. Remete-se, igualmente, como mera sugestão, 

proposta de redação para agendamento na próxima Assembleia, bem como lista dos órgãos 

eleitos na última assembleia geral. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Oportunamente daremos mais informações. --------------------------------------------------------  

 ----------- Estamos, obviamente, à vossa disposição para esclarecimento de eventuais dúvidas. -  

 ----------- Ficamos, por isso, a aguardar a v/ comunicação de adesão a esta nossa Associação, 

porque juntos seremos mais fortes …” ----------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – deu a conhecer aos presentes, ter-se procedido à assinatura de uma revista recém 

criada sobre as Assembleias Municipais, onde serão dadas notas sobre o que interessa para o 

funcionamento das Assembleias Municipais. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou ter decorrido na passada quarta-feira uma sessão na Universidade de 

Aveiro, de atribuição do Doutoramento Honoris Causa a um conterrâneo, o Professor Arsélio 

Pato de Carvalho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deu ainda a conhecer estar a decorrer uma Campanha de esclarecimento e 

informação a propósito de maus tratos a crianças e jovens em risco, com a designação de 

“Campanha do Laço Azul”. Porque o núcleo de crianças e jovens em risco de Oliveira do Bairro 

entendeu ser importante prestar um contributo e esclarecimento aos Membros da Assembleia 

Municipal e porque se encontra presente um jovem daquele núcleo, informou que o mesmo iria 

ler algumas frases que fazem parte dessa mesma campanha. --------------------------------------------  
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 ----------- Martim Barros, em representação do núcleo de crianças e jovens em risco de Oliveira 

do Bairro, que teceu os seguintes considerandos. -------------------------------------------------------------  

 ----------- “… Eu, criança, preciso de: ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ter quem me ajude a ser tolerante. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ter quem goste de mim sem condições. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Ter quem me elogie. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ter quem me imponha limites. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ter quem reconheça as minhas qualidades e não olhe apenas para os meus defeitos.  

 ----------- Ter quem me inspire a ser solidário. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ter quem brinque comigo. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ter quem faça cidades a pensar em mim. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Ter quem me transmita valores através das atitudes e não apenas das palavras. -------  

 ----------- Ter quem me ajude a ter autoestima. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Ter quem me dê uma alimentação correta. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Ter uma televisão que promova a não-violência. --------------------------------------------------  

 ----------- Ter uma boa Escola. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ter quem respeite as minhas emoções. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Ter quem me garanta ambiente para sonhar e criar. ----------------------------------------------  

 ----------- Ter quem me dê exemplos de amor. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ter quem me mostre um mundo de esperança.” ---------------------------------------------------  

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

SANTOS – no seguimento da iniciativa que foi decidida e aprovada em Comissão Permanente, 



 

Sessão da Assembleia Municipal de 21.04’17   9|93 

de dar a oportunidade ao maior número possível de Associações do Concelho de darem a 

conhecer a sua história e o que fazem, a quem se destinam e também algumas das suas 

preocupações, foi dado o uso da palavra à Presidente da Direção do “Centro Ambiente para 

Todos”. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Direção do “Centro Ambiente para Todos” Helena Matos – 

agradeceu à Mesa da Assembleia Municipal o convite formulado, permitindo que todos os 

presentes tenham uma noção do que representa a Instituição e a importância que tem na 

comunidade do Troviscal, nas freguesias limítrofes e no Concelho de Oliveira do Bairro. ----------  

 ----------- Esclareceu que a Instituição tem como missão a promoção da felicidade e a dignidade 

do ser humano, sendo norteada pelos valores da confiança, partilha, motivação, empenho e 

cooperação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que, a filosofia da Instituição encontra-se assente na disponibilidade, ajuda 

entre pares, desenvolvendo e educando equipas eficazes e competitivas. -----------------------------  

 ----------- Referiu que a Instituição tem estimulado o espírito crítico e construtivo, no sentido de 

inovar e melhorar a qualidade dos serviços prestados e, de igual forma, promover a dignidade e 

o respeito pela diferença. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que a Associação “Centro Ambiente para Todos” foi constituída a 5 de 

fevereiro de 1991, por cinco associadas e que mais tarde veio a ser reconhecida como 

Instituição Particular de Solidariedade Social.-------------------------------------------------------------------  

 ----------- Nos primeiros anos foram realizados diferentes eventos que permitiram a recolha de 

fundos destinados à aquisição de um terreno, onde se veio a iniciar a construção de um edifício 

sede, inaugurado 14 de setembro de 1998, sendo nessa altura acolhidas as primeiras crianças 

e idosos, nomeadamente nas respostas sociais de creche, centro de atividades de tempos 

livres e centro de dia. Já em setembro de 2000 foram assinados acordos de cooperação para a 

resposta social do nível do pré-escolar e em janeiro de 2001 foi iniciado o serviço de apoio 
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domiciliário, que todos os dias apoiava 15 utentes. Em setembro de 2002 foi autorizado o 

alargamento dos acordos de cooperação nas respostas sociais do centro de dia e de serviço de 

apoio domiciliário, para 30 e 40 utentes respetivamente. Em agosto de 2010 iniciou-se a 

construção de um parque sénior e infantil. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais informou que, presentemente, a Associação “Centro Ambiente para Todos” conta 

com as seguintes respostas sociais: creche, pré-escolar (com a componente de apoio à 

família), centro de atividades de tempos livres (1.º ciclo), centro de dia e serviço de apoio 

domiciliário. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Reportando-se à creche, esclareceu ser uma resposta social de natureza 

socioeducativa, vocacionada para ao apoio à família e à criança, destinada a acolher crianças 

até aos três anos de idade, sendo seu objetivo, proporcionar às crianças as condições para 

poderem desenvolver todos os aspetos da sua personalidade, nomeadamente nos campos 

social, intelectual, físico e emocional. A capacidade é para 20 crianças, sendo composta por 

duas salas. Sala de berçário (entre os 3 meses e a aquisição de marcha) cuja capacidade é de 

seis crianças. Sala de creche (entre a aquisição da marcha, até aos 36 meses) cuja capacidade 

é de catorze crianças. O horário de funcionamento é todos os dias úteis, das 7.30 às 19 horas.  

 ----------- No que respeita ao pré-escolar, informou ser uma resposta social vocacionada para ao 

apoio à família e à criança destinada a acolher crianças com idades entre os três anos e a 

idade de ingresso no ensino básico, sendo o seu objetivo, genericamente idêntico ao que 

anteriormente foi mencionado. A sua capacidade é de 22 crianças, sendo constituído por um 

grupo misto. Esta componente educativa, que é gratuita, funciona todos os dias do período 

letivo entre as 9.00 e as 12.00 e das 13.00 às 15.00. A componente de apoio à família que tem 

uma comparticipação familiar mensal, proporcional aos rendimentos per capita do agregado 

familiar, funciona das 7.30 às 09.00, das 12.00 às 13.00 e das 15.00 às 19.00, conforme 

calendário escolar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Na resposta social que é dada à infância ao nível de ocupação de tempos livres, a 

mesma encontra-se vocacionada para acolher crianças com idades compreendidas entre o 

ingresso no 1.º ciclo do ensino básico e o seu términos e cuja capacidade é de 40 crianças, nas 

modalidades de centro de atividades e tempos livres, para extensões de horários e interrupções 

letivas, sem alimentação. Atualmente o acordo de cooperação abrange somente 25 crianças, o 

que significa que as restantes não se encontram abrangidas pelo acordo com a Segurança 

Social. Esta resposta funciona em duas salas do Polo Escolar do Troviscal, todos os dias úteis 

das 7.30 às 09.00 e das 17.30 às 19.00 (em período escolar) e das 7.30 às 19.00 (nos períodos 

de interrupções letivas). -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que os estatutos da Associação permitem-lhe igualmente, prestar serviço 

de refeições, o que tem vindo a ser levado a efeito junto da comunidade e do qual se destaca o 

protocolo celebrado com a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, no âmbito da generalização 

de refeições escolares, fornecendo atualmente cerca de 120 refeições diárias às crianças do 

pré-escolar e do 1.º ciclo do Polo Escolar do Troviscal. ------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita ao centro de dia da Associação, informou que o mesmo possui 

capacidade para 30 utentes, funcionando todos os dias úteis, estando vocacionada para o 

apoio a pessoas idosas, proporcionando um conjunto de serviços que contribuem para a 

manutenção do idoso no seu meio sociofamiliar, nomeadamente ao nível de alimentação, 

cuidados de higiene pessoal, animação, preparação e administração de fármacos, higiene 

habitacional, tratamento de roupas, transporte, acompanhamento e transporte ao exterior, 

aquisição de bens e serviços e disponibilização de ajudas técnicas. -------------------------------------  

 ----------- Informou que o serviço de apoio domiciliário tem capacidade para atender 40 clientes, 

sejam elas pessoas e/ou famílias, que se encontrem no seu domicílio em situação de 

dependência física e/ou psíquica e que não possam assegurar, temporária ou 

permanentemente a satisfação de atividades instrumentais da vida diária, nem disponham de 

apoio familiar para o efeito, funcionando todos os dias do ano, sendo o maior serviço de apoio 
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domiciliário do Concelho. Os serviços prestados a este nível incluem serviço de refeições, 

cuidados de higiene corporal, tratamento de roupas, higiene habitacional, atividades de 

animação, administração de fármacos, aquisição de bens e serviços, acompanhamento e 

transporte ao exterior, disponibilização de ajudas técnicas e outros. -------------------------------------  

 ----------- Referiu que o “Centro Ambiente para Todos” tem estabelecido algumas parcerias, 

sendo a mais importante com a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro que, comparticipou com 

15% do valor elegível da obra de construção do edifício de apoio à 3.ª idade, contando ainda 

com o acompanhamento técnico por parte dos funcionários da Câmara Municipal nas diferentes 

fases da obra, desde a abertura de concurso, passando pelas fases de adjudicação, construção 

e fiscalização da obra. Acrescentou, ser de igual modo, disponibilizado pela Câmara Municipal 

as instalações das Piscinas Municipais, incluindo professores e transporte, com vista à 

realização de aulas de natação, com os utentes de pré-escolar. De igual modo são realizadas 

aulas de ginástica com os utentes do pré-escolar, creche e ainda do centro de dia. -----------------  

 ----------- Ainda no âmbito do apoio prestado pela Câmara Municipal, focou a cedência de duas 

salas do Polo Escolar do Troviscal, destinadas ao funcionamento do centro de atividades e 

tempos livres e ainda o protocolo do programa de generalização de refeições escolares ao pré-

escolar e 1.º ciclo e ainda a cedência das infraestruturas afetas à cozinha do Polo Escolar do 

Troviscal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- As outras parcerias estabelecidas, incluem a Junta de Freguesia da União de 

Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa, com apoio financeiro e logístico às atividades 

promovidas pela Instituição e de acordo com o respetivo Plano de Atividades. -----------------------  

 ----------- Referiu existir ainda uma outra parceria que foi estabelecida com a Escola de Artes da 

Bairrada, para efeitos de realização de aulas de expressão musical aos utentes do pré-escolar 

e creche. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De igual modo, foi estabelecida uma parceria com a Casa do Povo do Troviscal, que 
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cedeu gratuitamente o seu Salão, com vista à realização de aulas de educação física e outras 

festividades. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dando a conhecer os projetos futuros da Instituição, referiu que se pretende levar a 

efeito a conclusão da construção do edifício destinado à 3.ª idade, no que respeita às valências 

de centro de dia, serviço de apoio domiciliário e uma estrutura residencial para idosos, 

vulgarmente designada por lar e que se estima custar um milhão e quinhentos mil euros, e que 

procura responder às necessidades da população, com especial enfoque no Troviscal e na 

Mamarrosa, locais em que se registam os índices de envelhecimento mais elevados do 

Concelho de Oliveira do Bairro, prevendo-se que em 2030, o índice seja na ordem dos 95% e 

98%, respetivamente. O centro de dia terá capacidade para acolher 40 utentes e o serviço de 

apoio domiciliário terá uma capacidade de apoiar 60 utentes, sendo que a nova estrutura 

residencial terá uma capacidade para albergar 33 utentes. -------------------------------------------------  

 ----------- Salientou o grande apoio que foi dado pela Câmara Municipal de Oliveira do Bairro no 

que respeita às obras de construção referidas anteriormente, que reconheceu a importância da 

mesma.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que a Instituição assenta em bases sólidas, que prima pela qualidade de 

serviços prestados à Comunidade, contando com uma equipa de profissionais estável e 

preparada para atender às necessidades dos utentes. Esclareceu que a situação financeira é 

igualmente estável, sem qualquer tipo de dívida até ao momento, quer a fornecedores, quer à 

Segurança Social ou às Finanças, graças a uma gestão rigorosa e equilibrada. ----------------------  

 ----------- Ao nível das preocupações com o futuro, referiu que, com a conclusão das obras de 

construção do edifício de apoio à 3.ª idade, a Instituição tem o receio de que a celebração dos 

acordos de cooperação seja um processo moroso, especialmente no que respeita à estrutura 

residencial para idosos, uma vez que saiu recentemente nova legislação e a candidatura às 

vagas é diferente, o que poderá atrasar todo o processo. De igual modo, a redução do número 
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de crianças na frequência do pré-escolar, poderá colocar em risco alguns postos de trabalho. 

Também o aumento em dois anos consecutivos do salário mínimo nacional e a falta de 

correspondência por parte do Estado, no aumento do financiamento às respostas sociais que 

permitissem minimizar esse elevado custo. Esta tem sido uma grande batalha que as IPSS’s 

têm travado para minimizar esse aumento de custos. De igual forma, o envelhecimento do 

parque automóvel da Instituição e que não pode, de momento, ser substituído, uma vez que 

todos os recursos financeiros se encontram canalizados para a obra em curso, o que dificulta a 

concretização de atividades no exterior. --------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – na pessoa da Presidente do “Centro Ambiente para Todos” endereçou os 

cumprimentos e felicitações da Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro, pelo trabalho e os 

resultados que aquela Instituição tem vindo a demonstrar. A apresentação agora efetuada, 

deixa uma informação muito precisa e objetiva daquilo que foi o passado, o presente e a 

expetativa e estratégia de futuro. Louvou igualmente o arrojo e a coragem que a Direção 

daquela Associação teve, em avançar com a obra que está em curso e que orça em um milhão 

e oitocentos mil euros. Num momento de dificuldades é digno de registo que cidadãos 

corajosos, a pensar nos outros, decidam e demonstrem este nível de coragem, desejando que 

sejam concluídas com êxito todas as ideias da Instituição e concluir aquele grande projeto. ------  

 ----------- Informou que se iria proceder à apreciação da Ata da Sessão Ordinária da Assembleia 

Municipal de 30 de novembro de 2016, remetida a todos os Membros da Assembleia Municipal, 

tendo questionado se tinham algum reparo a fazer em relação à Ata em questão, mencionando 

igualmente que o procedimento correto para os Membros que não estiveram presentes naquela 

Sessão seria não votar a mesma. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo qualquer sugestão de melhoria ou correção, foi a Ata da Sessão 

Ordinária de 30 de novembro de 2016 colocada à votação. ------------------------------------------------  
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 ----------- Efetuada que foi a Votação, a Ata, datada de 30 de novembro de 2016, foi Aprovada 

com 18 Votos a Favor. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

 ----------- 2.ª Secretária da Mesa 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 34 e 41 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 do art.º 41, os esclarecimentos a solicitar pelo público serão sempre 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ----------- MAURO SANTIAGO, residente na freguesia de Oliveira do Bairro, o qual entregou por 

escrito a sua intervenção à Mesa e que seguidamente se transcreve na íntegra: --------------------  

 ----------- Antes de iniciar a sua intervenção propriamente dita, informou que iria entregar a sua 

intervenção por escrito, na qual anexaria cópia das notícias do “Jornal da Bairrada” do dia 

23.02.2017, a ata da Reunião de Câmara pública do dia 23.02.2017 onde consta a resposta do 

Presidente da Câmara às suas questões e o Regulamento Municipal da Limpeza Pública de 

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

 ----------- “… Antes de começar, gostaria de fazer uma interpelação a mesa, informando o Sr. 

Presidente da Assembleia Municipal que entregarei a intervenção que irei proferir e, em anexo 

irá cópia frente e verso das notícias no Jornal da Bairrada do dia 23 de Fevereiro de 2017, 

páginas 11 e12, a ata da Reunião de Camara Pública no dia 23 de Fevereiro de 2017 - onde 

consta a resposta do Sr. Presidente da Câmara Municipal as minhas questões e, como também 

o Regulamento Municipal de Limpeza Publica de Oliveira do Bairro …” ---------------------------------  

 ----------- … Sr. Presidente e Membros desta Assembleia, --------------------------------------------------  

 ----------- No passado dia 23 de Fevereiro de 2017, na Reunião de Câmara Pública, questionei o 

Sr. Presidente da Câmara Municipal, sobre duas notícias que vinham no Jornal da Bairrada - do 

dia 23 de Fevereiro de 2017, na página 11 vinha uma notícia, que se intitulava passo a citar 

"Estação da CP transformada mictório público." "Uma verdadeira casa de banho pública. É 

nisso que a Estação da CP de Oliveira do Bairro está transformada. Por ausência de casas de 

banho ― que deixaram de existir após as obras de renovação efetuadas, há mais de uma 

década — as paredes da estação foram transformadas em mictórios públicos." "O Presidente 

do Núcleo da Liga dos Combatentes de Oliveira do Bairro [o Núcleo tem sede no edifício da 
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Estação da CP] Victor Pinto diz estar farto do cheiro nauseabundo..." Questionei nos horizontes 

da Câmara Municipal para quando é que se prevê fazer diligências junto da Infraestruturas de 

Portugal (IP) ou intervenção por parle da Câmara Municipal, na limpeza da Estação? Já na 

pagina 12, no Jornal da Bairrada ― do dia 23 de Fevereiro de 2017, vinha uma notícia que se 

intitulava "Empresa abandonada é viveiro de ralos no centro da cidade", que fica entre as 

traseiras do Edifício Público e o Século XXI. Questionei nos horizontes da Câmara Municipal, 

para quando é que se prevê acabar com esta praga, que prejudica e muito a saúde pública. 

Qual é a previsibilidade da resolução? ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Após ter feito as questões o Sr. Presidente da Câmara Municipal respondendo-me 

disse que e passo a citar: "a responsabilidade do que sucede nas instalações da CP devem ser 

atribuídas a quem não tem civismo ou sentido de responsabilidade, tendo já sido efetuadas 

muitas diligências por parte da Câmara Municipal para solucionar a questão. Acerca das 

instalações da empresa abandonada em Oliveira do Bairro, saliento que as mesmas são 

privadas e têm de cumpriras regras." ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Perante a resposta do Sr. Presidente da Câmara Municipal, às minhas questões e, 

perante factos, invoco os artigos 16.° e 17.° do Regulamento Municipal de Limpeza Pública de 

Oliveira do Bairro passo a citar: "Artigo 16.°  Fiscalização  1. A fiscalização das disposições do 

presente regulamento compele às Autoridades Policiais e à Fiscalização Municipal, nos termos 

da legislação em vigor."; "Artigo 17.° - Competência ― A decisão sobre a instauração do 

processo de contraordenação, sua instrução, aplicação das coimas e das sanções acessórias é 

da competência do Presidente do Câmara ou do vereador com competência delegada." ----------  

 ----------- Dito isto pergunto, mais uma vez: ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- I - Qual é a previsibilidade para a resolução dos assuntos anteriormente 

referenciados? …” ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em seguida foi dado o uso da palavra ao senhor Presidente da Câmara, a fim de que 
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este respondesse às questões levantadas por este munícipe. ---------------------------------------------  

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

iniciou a sua intervenção por cumprimentar todos os presentes, com especial ênfase na Direção 

da Associação “Centro Ambiente para Todos”, felicitando esta e as anteriores Direções pelo 

trabalho desenvolvido, sendo com grande satisfação que tem acompanhado o evoluir daquela 

Associação, partilhando da opinião do Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, no que 

respeita ao arrojo, bem medido, bem pensado e muito trabalhado. ---------------------------------------  

 ----------- No que respeita à intervenção do Munícipe Mauro Santiago, referiu já ter dado as 

respostas que entendeu por convenientes em Reunião de Câmara, nada mais tendo a 

acrescentar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ANTES DA ORDEM DO DIA. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – solicitou aos Membros que pretendessem intervir neste assunto para que se 

inscrevessem, sendo seguidamente dado o uso da palavra ao primeiro interveniente. -------------  

 ----------- FERNADO OLIVEIRA HENRIQUES – iniciou a sua intervenção por felicitar a 

Associação “Centro Ambiente para Todos”, referindo ser uma IPSS que muito tem contribuído 

para cuidar das crianças e dos idosos, esperando que consigam levar por diante o que se 

encontra projetado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Reportando-se a uma iniciativa promovida pela Associação Cultural “Mentes 

Convergentes” e que contou com o patrocínio da Câmara Municipal, relacionada com um 

projeto da autoria dos alunos de arquitetura da Universidade de Coimbra e que se encontra 

patente no átrio dos Paços do Concelho, mencionou tratar-se de um trabalho que mereceu da 

parte de quem assistiu à sua apresentação, comentários muito favoráveis, na medida em que, 

em alguns sectores são apresentadas soluções visando um ordenamento urbanístico mais 
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ajustado às caraterísticas de ocupação urbana existentes no centro da Cidade e que poderão 

servir de base a estudos de planeamento que venham a ser realizados por futuros 

responsáveis autárquicos, criando condições para uma utilização mais adequada à utilização 

dos recursos naturais e zonas ribeirinhas existentes, permitindo uma melhor qualidade de vida 

das populações e atrair novos residentes e consequente desenvolvimento da economia local. --  

 ----------- Relativamente ao arranjo urbanístico do espaço situado entre o edifício público e a 

“Casa Verde”, referiu que o mesmo contribuiu para a melhoria da imagem estética do local 

onde se insere e que permitiu a criação de um número significativo de lugares de 

estacionamento e facilita a mobilidade de pessoas que têm necessidade de utilizar aqueles 

equipamentos públicos. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – cumprimentou de 

forma especial a Associação “Centro Ambiente para Todos”, na pessoa da Presidente da 

Direção, relevando a importância que as IPSS’s e as Associações têm na criação das valências 

que muitas das vezes, Estado ou privados, não conseguem prestar à sociedade civil. -------------  

 ----------- Referiu ter sido informado pelo Facebook, que iria ter lugar a cerimónia de 

Doutoramento Honoris Causa do Professor Arsélio Pato. Considera que a informação não 

deveria ser prestada por intermédio daquele meio de comunicação, mas antes pelas vias 

formais do Município, tanto mais que se trata de um ilustre conterrâneo. Solicitou que em casos 

futuros houvesse outro tipo de cuidado em transmitir este tipo de informação. ------------------------  

 ----------- No que respeita à questão levantada pelo interveniente do público e relacionada com 

a Estação da CP, é da opinião que não se está tão mal como já se esteve no passado, mas 

também já se esteve melhor quando as instalações sanitárias se encontravam abertas. Dever-

se-á ter em atenção que aquela é uma propriedade privada, o que se encontra concessionado 

é apenas parte do edifício onde se encontram as Associações. É certo que também gostaria 

que as instalações sanitárias se encontrassem abertas, mas assim sendo, teriam de ser limpas 
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e mantidas, o que tem custos e sendo o espaço da CP não poderiam ser suportados pelo 

Município. Considera no entanto que o Presidente da Câmara, certamente, que encaminhará 

estas preocupações para a entidade responsável por aquele espaço. -----------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – saudou de uma forma 

especial a Presidente da Direção da Associação “Centro Ambiente para Todos”, por tudo o que 

tem feito em prol da infância e dos mais idosos. Considera as IPSS’s bastante importantes para 

a economia local, quer pelo emprego que geram no Concelho, mas também pelo investimento 

que conseguem trazer para o Concelho. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Reportando-se ao Centro de Recolha Animal da Palhaça, referiu que, com a alteração 

legislativa que ocorreu em agosto de 2016, que entre o mais, passa a proibir o abate nos canis 

municipais por motivos de sobrelotação, passando somente a poder ser abatidos por questões 

de doença, devendo os Municípios adequar-se a Lei no espaço de dois anos. -----------------------  

 ----------- Esta situação irá obrigar a uma alteração profunda naquela matéria e não podendo o 

Município deixar os animais à solta pelo perigo que representam para a população e por 

motivos de higiene pública, contudo irão ter dificuldades em os recolher por motivos de falta de 

espaço. Assim, defende que sejam colocadas em prática outras políticas, que podem passar 

pela alteração do comportamento das pessoas por intermédio de uma campanha de 

sensibilização para que os animais não sejam abandonados, para a adoção dos animais que se 

encontram no canil. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questionou qual o enquadramento desta questão com a estratégia da CIRA, dado 

saber-se que existe uma política para os canis municipais e se a mesma se encaixa na nova 

legislação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo havido uma reunião para instalação de uma nova Associação em Ílhavo, 

denominada Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica. Esta Associação engloba 

um conjunto largo de Municípios, Ílhavo, Alcobaça, Aveiro, Barcelos, Batalha, Caldas da 
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Rainha, Mafra, Montemor-o-Velho, Redondo, Reguengos de Monsaraz, Tondela, Viana do 

Castelo, Viana do Alentejo e Vila Nova de Poiares. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Mencionou que a referida Associação tem como objetivo ligar-se a outras Associações 

congéneres que existem em Espanha, França e Roménia, de modo a conseguirem fazer algum 

tipo de lobbying junto da União Europeia no sentido de se poderem candidatar a fundos 

comunitários relacionados com a cerâmica. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Confessou ter estranhado o facto de o Município de Oliveira do Bairro não integrar 

aquela Associação, uma vez que a indústria cerâmica é o motor de desenvolvimento deste 

Concelho, tanto mais que está prevista a criação de um Museu da Olaria e do Grés. ---------------  

 ----------- JOÃO PAULO CASTELO DA ASSUNÇÃO SOL – dirigiu um especial cumprimento ao 

“Centro Ambiente para Todos”, pelo excelente trabalho que têm desenvolvido e pretendem 

ainda vir a desenvolver no futuro. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Reportando-se às negociações para aquisição de terrenos destinados ao alargamento 

do cemitério de Vila Verde, procurou saber os últimos desenvolvimentos acerca deste assunto, 

uma vez que o cemitério está praticamente sem capacidade de resposta. -----------------------------  

 ----------- No que respeita à atribuição de subsídios às Associações e aos Clubes Desportivos 

destinados à formação, questionou como é que o Presidente da Câmara iria gerir o processo 

durante o corrente ano, uma vez que se encontra em fim de mandato. ---------------------------------  

 ----------- ANTÓNIO PEDRO MENDES DA SILVA CAMPOS – cumprimentou de forma especial 

o “Centro Ambiente para Todos”, na pessoa da Presidente da Direção, pelo louvável trabalho 

que levam a efeito em prol da sociedade. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou os presentes que, coerência, é a caraterística daquilo que tem lógica e 

coesão, quando um conjunto de ideias apresenta nexo e uniformidade. Num balanço ao que foi 

levado a efeito no presente Mandato, referiu terem sido construídas Escolas, mas as mesmas 

não têm alunos. Foi construída uma Alameda, no seu entender, pouco funcional. Foi construído 
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um Quartel, não dos bombeiros ou da GNR, mas das artes, o qual se encontra ainda longe de 

estar potenciado. Está a nascer um Museu, mas não aquele pelo qual se ansiava. Foram 

ampliadas Zonas Industriais, contudo existe cada vez menos indústria. Fizeram um refresh à 

Feira, passando-se a chamar-lhe Expobairrada. Apoiaram as Associações, ainda que sem uma 

regra ou um padrão estabelecido. Apoiaram as mais diversas e variadas iniciativas das 

mesmas Associações. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Recordou já ter mencionado que o número de Escolas foi excessivo e mal planeado, 

embora o Presidente da Câmara sempre tenha defendido uma opinião contrária. -------------------  

 ----------- Recordou ainda, já ter afirmado que o “Quartel das Artes” se encontrava mal 

aproveitado, contudo, o Presidente da Câmara pensa precisamente o oposto. -----------------------  

 ----------- Referiu já ter feito notar, ter sido errado o pagamento de algumas das promessas 

políticas feitas, faltando mesmo assim aquela que mais necessária é, a construção do pavilhão 

da Escola de Oiã. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo sido criados espaços para atração de investimentos, contudo, não se procuram 

esses mesmos investimentos. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que se refere ao apoio às Associações, criticou o facto de não haver nenhuma 

regra definida, apesar de, para o Presidente da Câmara, essa regra ter sempre existido. ---------  

 ----------- Considerou que se pode concordar ou não com o Presidente da Câmara, mas de uma 

coisa não pode ser acusado, de falta de coerência. No entanto e com especial ênfase, a partir 

do último mês de setembro, a coerência nesta Assembleia começou a desaparecer no que à 

Bancada da Posição diz respeito. Agora, a seis meses do novo ato eleitoral estão já a iniciar a 

campanha, descredibilizando o ainda seu Presidente. -------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu não se rever nesta forma de estar na política e muito menos na vida, todos os 

presentes foram eleitos para quatro anos, para o bom ou para o mau. Afirmou ter sido 

assumido um casamento com o Concelho e com a população. Relembrou que o términos 
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somente se verifica em setembro do corrente ano. ------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que, aparentemente, alguns Membros da Bancada do PPD/PSD, ainda o 

cônjuge não faleceu e já s estão a encostar ao seu pretenso substituto. --------------------------------  

 ----------- ACÁCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA – entregou a sua intervenção por escrito, 

transcrevendo-se a mesma na íntegra: ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… Começo por felicitar na pessoa da Professora Helena Matos , a toda a  Direcção, 

todos os corpos sociais, colaboradoras, sócios e amigos do Centro Ambiente para Todos, 

dando-lhe os parabéns pelo excelente trabalho desenvolvido ao longo de 19 anos em prol do 

bem-estar das crianças, dos jovens e dos idosos e desejar-vos felicidades para o futuro e que a 

conclusão da construção do novo edifício para Lar de Idosos iniciado em Novembro de 2011, 

passe rapidamente de um sonho a uma realidade e que rapidamente o consigam humanizar na 

sua plenitude. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Solicitamos ao Sr. Presidente da Câmara, informação sobre a construção da “Casa 

da Juventude” e também em que ponto se encontra o Banco de Voluntariado para Jovens? -----  

 ----------- - Gostaríamos de ter mais informação sobre a Incubadora de Empresas do Concelho, 

em relação a quantas empresas se encontram aí sediadas e a dimensão do interesse no 

empreendedorismo dos jovens do nosso Concelho através dela. -----------------------------------------  

 ----------- - Solicitamos ser informados pelo Senhor Presidente da Câmara, para onde vão ser 

levadas as maquetas e todo o material da exposição “Oliveira em Mente”, quantas turmas do 

curso de arquitectura da Universidade de estiveram envolvidas neste projecto e qual o valor 

monetário despendido pelo Município até aqui, com toda a logística e material da exposição, se 

o mesmo pára no estado em que se encontra ou existe algum compromisso de continuidade. 

Aproveitamos para expressar aqui os nossos parabéns a todos os membros da Associação 

“Mentes Convergentes” pelo excelente trabalho realizado até aqui. --------------------------------------  

 ----------- - Sugerimos que com todo o material do “Oliveira em Mente” seja criada uma 
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exposição itinerante que passe pela ESOB, Acácio Azevedo, Fernando Peixinho, IPSB, IEC e 

IPB. -----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Na Rua do Vale Portal, no Lugar do Silveiro, as obras foram iniciadas e concluídas 

em relação à regueira e a rua parcialmente consertada, contudo, no que diz respeito às bermas 

da estrada as mesmas estão novamente a desabar e o problema em relação ao saneamento 

subsiste, continuando a haver perigo eminente em ali acontecerem acidentes com pessoas e 

bens circulantes. As águas do saneamento saem para a estrada em dois locais diferentes, 

colocando na rua dejectos e muita água. Perguntamos o que é que tem levado a Junta de 

Freguesia de Oiã e a Câmara Municipal a negligenciar toda esta situação? Tenho em meu 

poder dois vídeos sobre este assunto que posso exibir ou facultar …” ----------------------------------  

 ----------- MANUEL AUGUSTO DOS SANTOS MARTINS – dirigiu um cumprimento especial à 

Direção do “Centro Ambiente para Todos” pelo excelente trabalho desenvolvido e que aqui veio 

mostrar.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou ter sido efetuado um excelente trabalho de alcatroamento na Rua das 

Feitosas e na Rua do Albergue e que permite uma melhor circulação do trânsito automóvel. ----  

 ----------- Questionou se irá haver uma nova fase de alcatroamentos no Concelho, uma vez que 

se torna urgente beneficiar a Rua da Pedreira, a qual se encontra bastante degradada e que 

influencia diretamente os residentes naquele arruamento e as próprias habitações. ----------------  

 ----------- Focando-se nos abrigos de passageiros, nomeadamente para os alunos das Escolas, 

referiu que deve ser feito um ponto de situação a fim de verificar a possibilidade de colocar 

novos abrigos onde são mais necessários e reparar aqueles que se encontram danificados. ----  

 ----------- Deu a conhecer que na Rua das Hortas, a estrada se encontra bastante degradada e 

os solos estão a abrir, o que torna bastante perigoso a circulação naquele local, solicitando que 

fossem tomadas diligências antes que suceda alguma tragédia. ------------------------------------------  

 ----------- Referiu que as Juntas de Freguesia deveriam ter conhecimento dos trabalhos que são 
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levados a efeito nas Freguesias, nomeadamente em relação ao que agora sucede na Palhaça, 

que são trabalhos para instalação de gás natural e somente teve conhecimento porque 

questionou quem andava no local a trabalhar. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Procurou saber o ponto de situação relativamente à nova Extensão de Saúde da 

Palhaça.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- LUÍS FILIPE FERREIRA DE CARVALHO – referiu ter recebido um ofício da 

Presidente da Comissão que discute a reorganização administrativa e que foi endereçada aos 

ex-Presidentes de Junta, esclarecendo que, na altura em que o assunto começou então a ser 

discutido ainda não era Presidente de Junta. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ainda relativamente a esta questão, recordou que, na altura, houve reuniões entre os 

Presidentes de Junta de Freguesia, todos deram a conhecer as suas opiniões e cujas 

conclusões foram objeto de publicação no “Jornal da Bairrada”. Assim sendo, mais do que a 

opinião dos Presidentes de Junta que é de todos conhecida e encontra-se exarada em atas e 

nos jornais, devem-se, reunir ferramentas para que se consiga ultrapassar a agregação, seja 

através de meios judiciais, sendo fundamental ouvir a população, se estão satisfeitas se não 

estão, se querem ou não manter a agregação. Isto sim é premente e deve ser aflorado no mais 

curto espaço de tempo.------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questionou relativamente à execução de passeios na Quinta da Gala e Martinhas, as 

quais já se iniciaram, se bem que, com a ajuda da Câmara Municipal os trabalhos seriam 

realizados mais rapidamente. Contudo, também é urgente a execução do passeio da Rotunda 

da Mamoa até ao Parque do Rio Novo, tendo questionado se o mesmo ainda será levado a 

efeito no corrente ano, ou se terá de ser o futuro Presidente de Câmara a fazê-lo. ------------------  

 ----------- Considerou que a estrada que liga a Quinta do Gordo até ao limite do Concelho na 

Palhaça, se encontra em péssimas condições, havendo mesmo na Palhaça passeios que 

ruíram e abatimentos na estrada, o que coloca em causa a segurança de quem por ali passa. --  
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 ----------- Tendo observado a entrada de veículos de grande porte na Zona Industrial da 

Palhaça, referiu que os mesmos têm bastante dificuldade em efetuar as manobras, pelo que, 

havendo terreno, deve-se levar a efeito obras que permitam criar uma entrada digna de uma 

zona industrial. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo já sido abordada a questão da Estação de Caminho de Ferro de Oliveira do 

Bairro, referiu que também em Oiã, as silvas nascem junto à linha de caminho-de-ferro e vêm 

para o espaço público adjacente. Embora a responsabilidade não seja da Câmara Municipal, 

esta deve tomar algumas diligências no sentido de que a CP faça aquele tipo de limpeza. -------  

 ----------- No que respeita ao IMI familiar, que finalmente chegou ao Concelho, na sua opinião 

por pressão do CDS-PP, contudo a população considera que ainda é diminuta a redução, mas 

é um sinal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação ao saneamento na Quinta do Gordo, procurou saber o seu ponto de 

situação, uma vez que, estando a chegar novamente o verão, e desconhecendo se 

descarregam ou não o saneamento, mas o que é certo é que o cheiro é insuportável junto à 

vala foreira à saída daquele local. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita à pretensão da população da Quinta D’Além entende que já deveria 

ter sido encontrada uma solução, uma vez que as populações se encontram bastante 

desiludidas, e estando as eleições já bem perto, as mesmas irão votar em Oliveira do Bairro, 

contudo, o destino do local será gerido por outro Presidente de Câmara. ------------------------------  

 ----------- CARLOS MANUEL CURA DOS SANTOS – reportando-se à questão do IPSB, 

procurou saber da existência de eventuais desenvolvimentos que sejam do conhecimento da 

Câmara Municipal, uma vez que veio ao conhecimento da população que se se mantiver a 

decisão por parte do Governo, aquela Escola poderá encerrar, questionando quais as 

alternativas para os alunos que ali se encontram, até porque, estando a aproximar o fim de 

mais um alno letivo, os pais terão de encontrar uma solução. ----------------------------------------------  
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 ----------- Considerou que se devem iniciar os trabalhos nos arruamentos da feira da Palhaça, 

pelo que procurou saber o ponto de situação relativamente a estes trabalhos. ------------------------  

 ----------- MARCOS DANIEL DA SILVA MARTINS – desempenhando funções de Presidente da 

Mesa da Assembleia Geral do “Centro Ambiente para Todos”, começou por destacar e 

cumprimentar a Direção e todos os associados daquela Associação, sedeada no Troviscal mas 

que considera de âmbito Concelhio, salientando o papel desempenhado por aquela Instituição 

ao nível da solidariedade, educação, saúde, emprego, entre outras. -------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que o “Centro Ambiente para Todos” é reconhecido a nível nacional 

como uma das únicas Instituições do País que teve na sua génese um grupo de 25 senhoras 

que abraçaram a causa de modo a erguer aquela mais-valia no Troviscal, ainda na década de 

90. -------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Destacou a realização da campanha do “Laço Azul”, à qual se associou a CPCJ e o 

Centro de Saúde de Oliveira do Bairro, Núcleo de Apoio a Crianças e Jovens em Risco, contra 

os maus tratos tidos para com os mais novos. Salientou o denominado Calendário dos Afetos, 

que diariamente dá dicas proactivas de ação com os filhos e os demais jovens. Aconselhou os 

presentes a consultarem o site da Câmara Municipal para mais informação. --------------------------  

 ----------- Seguidamente foi solicitado o uso da palavra por parte de alguns Membros da 

Assembleia Municipal, para efeitos de esclarecimento. ------------------------------------------------------  

 ----------- JOÃO PAULO CASTELO DA ASSUNÇÃO SOL – esclareceu o Membro Luís 

Carvalho que o IMI familiar não foi fruto de uma pressão do CDS-PP, mas sim uma proposta 

apresentada pela Bancada do PPD/PSD em setembro de 2016, subscrita e apoiada pelo CDS-

PP e pelo PS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu ser ainda cedo para iniciar a campanha eleitoral para as próximas eleições 

autárquicas, pelo que entende que esse tema não é assunto para tratar nesta Assembleia 

Municipal, havendo ainda muito trabalho pela frente para qualquer um dos que se encontram 
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presentes nesta Assembleia Municipal até ao fim do mandato. --------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que a Bancada do PPD/PSD continua a ter como único propósito, a defesa 

dos interesses dos munícipes. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANTÓNIO PEDRO MENDES DA SILVA CAMPOS – esclareceu o Membro João Sol, 

que não sua intervenção inicial, tinha referido a palavra “alguns”, mas ao que parece as suas 

palavras serviram perfeitamente àquele Membro. -------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTREFEVEREIRO CHAMBEL – esclareceu que, 

finalmente o IMI familiar passou na Assembleia Municipal porque após diversas tentativas e 

apresentações de Propostas na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal por parte do 

CDS-PP, somente com um volte face do PPD/PSD, é que se conseguiu levar por diante aquela 

proposta, que obviamente teve o apoio do CDS-PP, porque se fosse o CDS-PP a apresentar 

novamente a proposta, com certeza que a mesma seria chumbada. -------------------------------------  

 ----------- Frisou novamente que, todas as Propostas feitas pelo CDS-PP na Câmara Municipal a 

respeito da criação do IMI familiar foram rejeitadas por todos os Vereadores do PPD/PSD, 

agora tendo havido um volte face e de uma forma coerente o CDS-PP acompanhou aquela 

Proposta. Por tudo isto que focou, ninguém poderá dizer que a iniciativa é do PPD/PSD. Poderá 

ser processualmente, mas não o será politicamente. ---------------------------------------------------------  

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

SANTOS – relativamente ao comentário do Membro André Chambel acerca do Doutoramento 

Honoris Causa do Professor Arsélio Pato de Carvalho, apesar de concordar que todos os 

eventos devem ser divulgados e do conhecimento de todos, contudo, à Assembleia Municipal 

chegaram apenas dois convites, um endereçado a si, o qual despachou confirmando a sua 

presença e um segundo, dirigido ao Presidente da Comissão de Acompanhamento da 

Educação, o qual encaminhou e que delegou no Membro Leontina Novo, que esteve presente 

na cerimónia. Relativamente a toda a divulgação da cerimónia, incumbia à Universidade de 
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Aveiro. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita às Comissões de Acompanhamento, referiu que o seu trabalho 

agrada a uns e desagrada a outros, é mais reconhecido ou menos reconhecido, contudo não se 

deve ignorar que essas Comissões foram criadas por vontade da Assembleia Municipal e têm o 

valor jurídico que lhe é conferido na Lei e todas as outras entidades com que se relacionam têm 

perante essas Comissões responsabilidades. Os representantes das Instituições têm a a 

obrigatoriedade de responder em consonância e em bom tom ao que é sugerido, proposto ou 

pedido pelas respetivas Comissões. Sempre que alguma instituição ou pessoa sinta que algo 

não decorreu corretamente, o que deve fazer é expressá-lo, para que as respetivas Comissões, 

depois de o analisarem, corrijam o que tiver de ser corrigido. ----------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que, as Comissões estão ao serviço da Assembleia Municipal, do 

Município de Oliveira do Bairro, para desenvolver o melhor trabalho que for possível e em 

articulação com todos os munícipes. Estão a desenvolver um trabalho que se espera que traga 

bons resultados para o município de Oliveira do Bairro. -----------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita à Rua de Além, referiu que todos conhecem a realidade sensível e 

delicada desta situação, pelo que o assunto deve começar por onde deve, porque aquela 

população não pode deixar de pertencer ao Município a que pertencem, sem primeiro o 

solicitarem e ter a devida aprovação. Até esse momento, não compete à Assembleia Municipal 

de Oliveira do Bairro fazer o caminho que os outros têm de fazer. ----------------------------------------  

 ----------- Em seguida foi dado o uso da palavra ao senhor Presidente da Câmara, a fim de que 

este respondesse às questões formuladas pelos Membros da Assembleia Municipal. --------------  

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

no que respeita ao Centro de Recolha Animal de Oliveira do Bairro e a sua adequação à Lei 

que ainda se encontra em regulamentação e os trabalhos desenvolvidos pela CIRA, informou 

que o Projeto irá avançar tal como já se encontra delineado inicialmente, podendo haver 
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pequenas correções de futuro, porque se assim não for nunca mais haverá desenvolvimentos. -  

 ----------- Mais esclareceu que aquele mesmo Projeto prevê três polos, um central em Aveiro, 

uma mais a norte e outro mais a sul da região. Foi ainda avançada a questão da sensibilização 

na adoção de animais, que considera ser o mais importante e isso tem sido promovido por 

parte do Município de Oliveira do Bairro pelas vias que lhe são possíveis. -----------------------------  

 ----------- No que respeita às Vilas de Cerâmica, referiu que irá averiguar o que se trata, 

desconhecendo se a vertente é mais ao nível da olaria ou outro tipo de cerâmica que não é 

produzida em Oliveira do Bairro. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que a negociação de terrenos com vista ao alargamento do Cemitério de Vila 

Verde estão a decorrer a bom ritmo e em breve serão concluídas para, posteriormente, em 

conjugação com a Junta de Freguesia, proceder-se à ampliação do cemitério. -----------------------  

 ----------- No que respeita às questões levantadas pelo Membro Acácio Oliveira acerca da Casa 

da Juventude, sobre o Voluntariado para a Juventude e sobre a Incubadora de Empresas, 

recordou que já lhe tinham sido prestados os devidos esclarecimentos na última Reunião do 

Conselho Municipal da Juventude. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita à questão das maquetes, embora ainda não se encontrem definidos 

os locais, as mesmas serão para manter na Câmara Municipal, sendo que, em relação à 

sugestão que foi deixada pelo Membro Acácio Oliveira, registou a mesma mas deverá ser o 

Executivo a decidir, devendo ter-se em atenção que algumas delas têm grandes dimensões 

para serem instaladas em alguns dos locais mencionados. -------------------------------------------------  

 ----------- Em relação à questão do saneamento na Rua do Vale Portal, informou que irá 

diligenciar junto da AdRA para averiguar a situação, uma vez que está a entrar água por onde 

não deve. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que brevemente irão haver novos alcatroamentos no Concelho, sendo a Rua 

da Pedreira uma das contempladas, se bem que o problema naquele arruamento são os 
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abatimentos que o atravessam, que são muitos e essa é uma preocupação. --------------------------  

 ----------- Relembrou que existe um processo que está no contencioso relacionado com a 

questão dos abrigos, mas serão mandados fazer alguns abrigos e pagar e depois irá entrar nas 

contas da ação que se encontra a ser dirimida. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu não ter nada a acrescentar ao que já informou na Reunião de Câmara 

relativamente à questão da nova extensão de saúde da Palhaça. ----------------------------------------  

 ----------- Relativamente à execução do passeio entre a rotunda da Mamoa e o Parque do Rio 

Novo, informou que o atual Executivo Municipal irá levar a efeito aquela obra. -----------------------  

 ----------- No que respeita ao saneamento na Quinta do Gordo, referiu que irão ser feitas 

diligências junto da AdRA, a fim de obter uma solução em relação ao que foi mencionado. -------  

 ----------- Em relação às silvas junto ao caminho de ferro de Oiã, informou ter havido diversas 

diligências efetuadas pela Câmara Municipal e pela Junta de Freguesia de Oiã, em conjunto, 

uma vez que é obrigação da CP proceder ao seu corte. -----------------------------------------------------  

 ----------- A melhoria dos acesso à Zona Industrial da Palhaça já se encontra em estudo a fim de 

ser implementada o mais brevemente possível e assim permitir o acesso a veículos mais 

longos. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação à questão do IPSB, informou que no últimos tempos não houve qualquer 

evolução, quer ao nível de decisões do Governo, quer ao nível de decisões judiciais, 

desconhecendo igualmente qualquer decisão da administração daquele estabelecimento sobre 

o futuro da Escola. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que se encontram em curso os trabalhos destinados à melhoria dos 

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

 ----------- Seguidamente foi solicitado o uso da palavra por parte de Membros da Assembleia 

Municipal que desejavam esclarecimentos adicionais. -------------------------------------------------------  
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 ----------- ACÁCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA – para além de terem sido poucos os elementos do 

Conselho Municipal da Juventude a estarem presentes na última reunião, referiu não ter ficado 

esclarecido com a resposta dada pelo Presidente do Conselho Municipal da Juventude, pois se 

o tivesse, não teria colocado novamente as questões nesta Assembleia Municipal. Assim, 

procurou saber o ponto de situação relativamente à criação da Casa Municipal da Juventude,  

ao Banco de Voluntariado para Jovens e da Incubadora de Empresas. ---------------------------------  

 ----------- Foi dado o uso da palavra ao senhor Presidente da Câmara, a fim de que este 

respondesse à questão formuladas por este Membro da Assembleia Municipal. ---------------------  

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

decorrente ainda das intervenções anteriores, informou estar agendada para a próxima 

Reunião de Câmara o assunto relacionado com os subsídios às Associações, sendo que, 

aquelas que já cumprirem os requisitos poderão ver os pagamentos efetuados o mais 

brevemente possível, as restantes verão o subsídio entregue mais tarde, mas sempre no 

decurso do atual Mandato. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu o Membro Acácio Oliveira que, quando delega a função da Presidência do 

Conselho Municipal da Juventude no Vice-Presidente da Câmara, delega as funções por inteiro 

e por conseguinte, subscreve as respostas por inteiro, podendo não ter sido suficientes ou 

aquelas que o Membro gostaria de ter recebido. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi solicitado o uso da palavra por parte do Membro Armando Pinto que 

desejava obter um esclarecimento adicional.--------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – reportando-se ao 

Regimento da Assembleia Municipal, referiu que aquele dá como direito dos Membros da 

Assembleia Municipal, de questionarem o Executivo, sendo um dever do Executivo Municipal, 

responder aos Membros da Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Foi dado o uso da palavra ao senhor Presidente da Câmara, a fim de que este 
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respondesse à questão formuladas por este Membro da Assembleia Municipal. ---------------------  

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

disse não ter nada a acrescentar, frisando que conhece as suas responsabilidades. ---------------  

 ----------- 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, 

sendo dado o uso da palavra ao senhor Presidente da Câmara, a fim de que este apresentasse 

o documento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

referiu que a Atividade Municipal e muito mais extensa, sendo que o documento faz referência 

àquelas que são mais relevantes, reservando-se para responder às dúvidas que os Membros 

entendam ver esclarecidas. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi dado o uso da palavra aos Membros da Assembleia Municipal que 

desejassem intervir. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANTÓNIO PEDRO MENDES DA SILVA CAMPOS – questionou se o valor constante 

da Informação da Atividade Municipal relativamente contencioso e mais concretamente a 

questão que opõe o Município ao Kart Clube, está correto, uma vez que tinha apontado um 

valor diferente aquando da discussão desta questão na última Assembleia Municipal. -------------  

 ----------- ACÁCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA – entregou a sua intervenção por escrito, 

transcrevendo-se a mesma na íntegra: ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… Nas páginas 3 e 4 – Contencioso – Todas as acções interpostas nesta informação 

do Presidente da Câmara, contra a autarquia, foram julgadas procedentes, o que leva a 

confirmar o que sempre temos afirmado nesta Digna Assembleia e que tem a ver, não somente 

com a despesas tidas com o contencioso Municipal e com a sociedade de Advogados Luís 

Manuel Santos e José Pais do Amaral, mas também com a pouca sensibilidade e falta de bom 

senso na prática da gestão da justiça Municipal para com as Empresas, Munícipes e 
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funcionários da Autarquia, o que lamentamos. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- - Na página 6 – Urbanismo e Obras Públicas – Solicitamos informação ao Sr. 

Presidente da Câmara, sobre o que pretende fazer a curto prazo com os terrenos abandonados 

e ruinas dentro da cidade, o que se vê causa vergonha a quem vive na cidade e a todos os que 

querem sentir orgulho de serem Oliveirenses, para além de colocarem em causa a saúde 

pública. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - O Parque de estacionamento entre a casa verde e o edifício público, que veio 

organizar os cerca de 30 lugares para estacionar veículos ligeiros está bonito, mas os 

utilizadores desse espaço já se deram conta que só de jeep é que se consegue ir lá estacionar, 

porque a grande maioria dos veículos automóveis arrasta com o chassis no chão ao atravessar 

as passadeiras, mesmo indo muito devagar, pelo que o executivo deverá exigir o mais rápido 

possível á empresa da obra que corrija esse problema e se sente que com a requalificação 

deste estacionamento com 37 (trinta e sete) lugares, vai resolver o problema de 

estacionamento na Nova Alameda (Avenida com Álamos) e que como foi afirmado no debate 

“Oliveira em Mente” que os carros teriam que necessariamente sair da rua. ---------------------------  

 ----------- - Gestão de Informação Cadastral – perguntamos se o estudo que está a ser objecto a 

área geográfica da Freguesia da Palhaça, para execução da informação de natureza cadastral 

para caracterização de todos os prédios rústicos e urbanos, identificando os seus limites, seus 

proprietários, ou titulares de direitos e efectuar a associação com os respectivos dados 

existentes no Serviço de Finanças (e acrescento, Conservatória do Registo Predial), está a ser 

realizado no âmbito do projecto Sistema Nacional de Exploração e Gestão de Informação 

Cadastral (SiNErGIC), da responsabilidade da Direcção-Geral do Território (DGT), pelo 

Programa Operacional Temático Valorização do Território (POVT)”, ou simplesmente se trata 

de uma iniciativa da autarquia a estender-se por todo o Concelho. ---------------------------------------  

 ----------- - Na página 7 – Protecção Civil – Solicitamos informação sobre a sede do Gabinete da 
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Protecção Civil e Segurança, quem no executivo exerce as funções de responsável municipal 

da política de protecção civil, se existe uma linha “24 horas” e um e-mail dedicado aos Serviços 

Municipais de Protecção Civil e Segurança. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Na página 9 – Reparação de não conformidades no Pólo Escolar da Palhaça – 

Perguntamos quais são as reparações a fazer e quem vai suportar o custo no valor de 

175.000€ + IVA (esta obra não foi fiscalizada pelos Serviços Técnicos da Câmara Municipal 

durante a sua execução e no acto de entrega da mesma?). ------------------------------------------------  

 ----------- - Espaços de Jogo e Recreio – O Parque infantil da Nova Alameda já se encontra 

aberto de acordo com as regras da Lei em vigor? …” --------------------------------------------------------  

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

SANTOS – informou que, por motivos pessoais, o Membro Fernando Henriques teve de se 

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

 ----------- LUÍS FILIPE FERREIRA DE CARVALHO – no que respeita aos edifícios 

enquadráveis no conceito de ruína e reportando-se ao IMI deste tipo de edificações, cujo valor 

aumentou a nível nacional, apesar de os seus proprietários não terem sido notificados, 

questionou se o mesmo se passou em Oliveira do Bairro e em caso afirmativo, quais os 

critérios aplicáveis, uma vez que, no seu entender, as regras não são claras, dependendo de 

critérios de avaliação de cada Autarquia. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- LEONTINA AZEVEDO DA SILVA NOVO – relativamente a um processo que se 

encontra em contencioso com o número 1268 e dado que o Município tem um prazo de 90 dias 

para dar cumprimento à sentença, questionou qual é a sentença, uma vez que não vem referida 

no documento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi com satisfação que verificou que o antigo edifício da Fábrica de Cerâmica Rocha 

irá ter um Projeto de Arquitetura, prevendo-se a sua requalificação, embora tarde, uma vez que 

nestes últimos anos a degradação do edifício se veio a acentuar. ----------------------------------------  
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 ----------- Reportando-se à intervenção no Polo Escolar da Palhaça, disse que se tem vindo a 

constatar que as construções dos Polos Escolares, embora sejam de construções recentes, um 

após o outro, têm necessidade de reparações por não conformidade. Assim sendo, questionou 

se o mesmo se verifica por ter havido falta de acompanhamento das obras. --------------------------  

 ----------- Felicitou a Câmara Municipal por ter iniciado os procedimentos para aquisição de 

veículos elétricos para os serviços da Câmara Municipal, considerando uma boa decisão e que 

contribui para um melhor ambiente. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARSÉLIO MANUEL DE OLIVEIRA DOMINGUES CANAS - entregou a sua 

intervenção por escrito, transcrevendo-se a mesma na íntegra: -------------------------------------------  

 ----------- “… um cumprimento especial para a Direção do “Centro Ambiente para Todos”, pelo 

trabalho e pela apresentação que hoje nos deixaram. --------------------------------------------------------  

 ----------- Na Análise da Atividade Municipal queria debruçar-me sobre a segurança: ---------------  

 ----------- Na página 6 do documento são-nos referidos estudos de sinalização, trânsito e 

segurança rodoviária. A propósito disto e porque o item não contempla o assunto que aqui vou 

falar. Já aqui referi em Assembleia anteriores o perigo que constituem na Rua da Banda 

Filarmónica da Mamarrosa os desnivelamentos dos terrenos para cotas inferiores relativamente 

à cota de estrada. São vários os pontos de perigo onde esses desnivelamentos oscilam entre 2 

a 5 metros aproximadamente. Uma vez que estão previstas intervenções ao nível do asfalto 

nesta via, deixava mais uma vez aqui o alerta para a falta de segurança para peões e veículos 

que transitam diariamente naquela via. Acrescente-se que a via não foi dotada de passeios 

para peões, pelo que estes têm que andar na berma da estrada. Lanço o repto ao Sr. 

Presidente para que mande colocar rails de proteção nos sítios mais perigosos.---------------------  

 ----------- Na página 12 é-nos indicado que a valeta lateral do Polo Escolar da Mamarrosa foi 

finalmente intervencionada, obra que já pecava por tardia. No entanto Sr. Presidente apesar da 

obra estar bonita, a segurança das crianças e demais utentes do polo não foi acautelada. 
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Continua a não haver qualquer elemento de separação entre a via que circunda o lado sul do 

polo escolar e a vala agora intervencionada. No sentido de se precaverem quaisquer acidentes 

não seria Sr. Presidente de evitar o acesso nomeadamente das crianças à vala?? …” -------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – constatou que a 

Informação da Atividade Municipal tem menos uma página do que a anterior, muito 

provavelmente porque falta a informação relativa à listagem dos compromissos plurianuais ao 

abrigo da autorização prévia aprovada pela Assembleia Municipal, constatando a existência de 

vários fornecimentos de serviços externos e contratação de serviços que ultrapassam tantos os 

valores, como aquilo que estava inserido no Plano de Atividades e Orçamento englobado na 

autorização prévia. Esta é uma perceção que tem e que pode não estar correta, solicitando que 

fossem dados alguns esclarecimentos sobre a matéria, se não agora, pelo menos mais tarde 

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

 ----------- Sendo referido o ponto de situação relativamente às candidaturas apresentadas e 

aprovadas no âmbito do QREN, a mesma reporta para um anexo, o qual não se encontra na 

Informação da Atividade Municipal, pelo que solicitou que fosse remetido aos Membro da 

Assembleia Municipal, o Quadro de balanço final de todas as candidaturas no âmbito do QREN. 

 ----------- A Câmara Municipal, em conjunto com os apoios que deu às Associações, remeteu 

igualmente um inquérito de satisfação das Associações relativamente aos apoios e à atividade 

da Câmara Municipal. Referiu que nada teria a apontar relativamente ao inquérito, à análise e à 

apresentação dos resultados, se essa intenção não tivesse prejudicada pela obrigatoriedade de 

identificação da Associação. Entende que, se as Associações pudessem livremente dizer se 

estão satisfeitas ou não, sem estarem identificadas, sem o receio de poderem vir a ter 

eventuais retaliações, aí sim o inquérito teria todo o seu valor e sem qualquer margem de erro. 

Ao obrigar à respetiva identificação, está a perverter a liberdade no preenchimento daquele 

inquérito e por isso mesmo não acredita em alguns dos valores que foram apresentados. --------  



 

Sessão da Assembleia Municipal de 21.04’17   38|93 

 ----------- DUARTE DOS SANTOS ALMEIDA NOVO – deixou uma nota relativamente ao 

trabalho desenvolvido pela Direção do “Centro Ambiente para Todos”, estendendo esse mesmo 

reconhecimento a todas as IPSS’s e Associações da União de Freguesias de Bustos, Troviscal 

e Mamarrosa, sendo exímias na colaboração com a Junta de Freguesia e com a envolvência no 

meio. ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação à sinalética referiu que a Câmara Municipal tem vindo a criar algumas 

regras de trânsito, nomeadamente na União de Freguesias, existindo contudo uma situação 

que não está a correr tão bem, uma vez que subsistem dificuldades de visibilidade no local, 

mais concretamente na envolvente da Rua Jacinto dos Louros, Travessa do Gabriel e Rua Luís 

de Camões, pois quem sai da Travessa do Gabriel tem muitas dificuldades em ver quem vem 

do lado esquerdo, daí o alerta para que se reverifique toda esta situação no sentido de 

promover melhorias no local. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita à sinalização horizontal, questionou se já se encontram concluídas 

todas as repinturas de sinalização, uma vez que ainda existem locais que não se encontram 

devidamente sinalizados, para segurança de automobilistas e peões. -----------------------------------  

 ----------- Alertou para o facto de na Rua Nova no Troviscal e na Rua do Marco em Bustos, as 

bermas laterais terem desabado, sendo que na primeira a Rua já só tem quatro metros de 

largura. Embora considere que são obras dispendiosas, são contudo bastante necessárias. -----  

 ----------- Referiu que, ao contrário do que sucedeu em Informações anteriores, não constava 

nenhuma informação relativamente à zona envolvente ao IPSB, ao nível de alargamentos e 

reestruturação, bem assim, arranjos de toda aquela zona, uma vez que se encontra em curso a 

construção de novas edificações, pelo que solicitou que fosse transmitido o ponto de situação 

relativamente aos estudos e negociações que estavam a ser levados a efeito para aquele local.  

 ----------- Disse constatar que, quando estão a ser construídas novas habitações, de uma 

maneira geral, não é respeitada a trivial drenagem de águas pluviais, sendo à posteriori, a 
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Junta de Freguesia a ter de encontrar uma solução para o problema. Tendo em atenção que a 

zona da União de Freguesias é muito plana, se não existir essa preocupação quando são 

construídas as edificações, torna-se muito complicado encontrar uma solução à posteriori, 

assim sendo, sugeriu que deveria ser criado um fio indicativo que prevejam o escoamento de 

águas pluviais, por mais plano que o terreno seja, para que, de futuro, não venham a existir 

problemas de drenagem de águas nas estradas do Concelho e não existam infiltrações no 

saneamento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- JOÃO PAULO CASTELO DA ASSUNÇÃO SOL – referiu que alguns Membros da 

Assembleia Municipal têm um problema grave de memória no que respeita à questão do IMI, 

uma vez que, em 2005, quando o CDS-PP estava à frente dos destinos do Município, o IMI 

estava em 4,5%. A governação do PPD/PSD baixou essa percentagem até ao mínimo, além de 

ter levado a efeito a várias alterações aos zonamentos. No que respeita ao IMI familiar, o 

mesmo foi somente criado para ser aplicado nos anos 2016 e 2017, pelo que a Proposta do 

CDS-PP não tem vários anos, mas sim um ano. De igual forma, no primeiro ano, a fórmula de 

cálculo beneficiava quem tinha imóveis de maior valor patrimonial, o que veio a ser alterado no 

ano seguinte, passando a ser um valor fixo, de acordo com o número de dependentes, ou seja, 

é completamente diferente. Tal significa que a questão da legitimidade de quem defendeu mais, 

não há dúvidas que foi o PPD/PSD. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente ao Parque Infantil localizado no Parque Desportivo, questionou se 

houve novos desenvolvimentos relativamente à intervenção que se pretende levar a efeito. -----  

 ----------- No que respeita à reabilitação da Escola EB 2/3 Dr. Fernando Peixinho, procurou 

saber se já existem datas previstas para o início da intervenção. -----------------------------------------  

 ----------- Em relação à intervenção no talude existente na Rua da Raposeira, tendo-se iniciado 

a respetiva obra, contudo, aparentemente, a mesma parou, pelo que procurou saber o motivo 

dessa interrupção e consequentes atrasos na execução da obra. ----------------------------------------  
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 ----------- Por responsabilidade dos dois últimos Governos, verificou que os apoios do Portugal 

2014/2020 ainda não permitiram que muitas obras avançassem no terreno, conforme se 

consegue observar no Mapa incluso na Atividade Municipal, o que significa que as questões 

relacionadas com os Fundos Comunitários continuam a levantar muitos problemas de 

operacionalização e de disponibilidades financeiras. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Em seguida foi dado o uso da palavra ao senhor Presidente da Câmara, a fim de que 

este respondesse às questões formuladas pelos Membros da Assembleia Municipal. --------------  

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

embora possa existir algum erro, o valor mencionado na Informação da Atividade Municipal 

acerca do contencioso com o Kart é o valor correto. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que a iniciativa que decorre na Palhaça é da Câmara Municipal e será para 

continuar, estando atento a possíveis ligações. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação às ruínas, informou que existem regras e as Comissões de Vistoria estão 

a atuar, embora seja algo difícil e demorado. Algumas delas no entanto e por foçar das ARU’s e 

das PARU’s, cujas negociações já se encontram numa fase avançada, irão ser demolidas, 

entre outros, na Rua Cândido dos Reis em Oliveira do Bairro e em Perrães junto ao Café Poço.  

 ----------- No que respeita ao estacionamento junto ao Edifício Público, informou que o seu carro 

é baixo e quando estacionou naquele local não teve qualquer problema, sendo certo que as 

pessoas terão de passar devagar, mas fica a questão. Não entende como é que se pode dizer 

que o que se fez no local foi pouco, só mesmo quem desconhecia o local há um ano atrás. ------  

 ----------- A responsabilidade pela Proteção Civil é sua, os números da mesma encontram-se no 

site do Município, estando enquanto Presidente da Câmara, o Eng.º Araújo e o Dr. Pedro, 

disponíveis 24 horas por dia. Referiu ainda que o Dr. Pedro, Veterinário Municipal, já 

desmantelou uma série de ninhos de Vespa Asiática. --------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação ao processo 1268, informou ter sido interposto recurso, dado haver uma 
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decisão que referia que, ou a Câmara Municipal demolia o que existia, ou caso fosse legalizável 

tudo deveria fazer para legalizar. Mas somente está a dar 90 dias para a Câmara Municipal 

demolir, pelo que foi interposto recurso. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Confirmou que se encontra em andamento a elaboração do Projeto para recuperação 

do edifício da antiga Cerâmica Rocha, relembrando já ter informado sobre as prioridades. -------  

 ----------- Em relação às sugestões do Membro Arsélio Canas, disse ter tomado a devida nota, 

nomeadamente no que respeita ao acesso das crianças à valeta e a colocação do rail de 

proteção. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que não faltava a listagem dos compromissos plurianuais, por opção 

consciente, uma vez que não trouxe à Assembleia Municipal o pedido de autorização genérica 

de assunção de compromissos plurianuais. Como está em fim de mandato, não pretende mais 

do que aquilo que é necessário até ao términos do mandato e assim, entendeu que deveriam 

apenas vir casuisticamente. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acerca do anexo do QREN, informou que irá averiguar o que se passou e depois, se 

for o caso, fará chegar o respetivo anexo. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu não ser a primeira vez que foi remetido o questionário às Associações, 

sendo o mesmo igual ao anterior, que foi levado a efeito há cerca de cinco anos e esteve 

presente em Reunião de Câmara. O questionário poderia ter sido diferente, mas é fundamental 

que as pessoas sejam coerentes e responsáveis, não podendo dizer coisas diferentes 

consoante o local onde se encontra. Acrescentou que o preenchimento era voluntário e 

entregaram aqueles que assim o entenderam fazer. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Concordou que a questão das águas pluviais é bastante complexa, porque em bom 

rigor, ninguém deveria construir num arruamento em zona urbana sem ter essa questão 

prevista e por isso mesmo é uma questão que tem de ser, tecnicamente, pensada e melhorada. 

 ----------- Informou estar em curso o procedimento conducente à realização de novas repinturas 
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destinados aos locais que não foram contemplados na primeira fase. -----------------------------------  

 ----------- No que se refere às negociações junto ao IPSB, informou que as mesmas ainda 

decorrem. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que a questão do Parque junto ao Complexo Desportivo faz parte da questão 

que irá ser dirimida em Tribunal, conjuntamente com os abrigos, pois trata-se da mesma 

adjudicação e com certeza que será uma despesas imputadas à respetiva empresa. --------------  

 ----------- No que respeita à Escola Fernando Peixinho, informou ter havido Propostas com um 

preço demasiado baixo e Propostas demasiado acima do preço base, pelo que o Concurso 

Público ficou deserto. Após ser elaborado o Relatório Final, deverá ser aberto um novo 

Concurso após a reavaliação de alguns dos valores. Acrescentou que, havendo mais 

empreitadas, os preços começam a subir. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Concordou com as palavras do Membro da Assembleia Municipal relativamente ao 

Quadro 14/20, nomeadamente no que respeita ao atraso, na falta de andamento, na burocracia, 

nos mapeamentos e se o anterior não tivesse sido aproveitado, não haveria agora essa 

possibilidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou ter dúvidas que a reprogramação do Quadro seja boa para os municípios, 

uma vez que, por fatores não imputáveis às Autarquias, algumas situações ficaram paradas e 

para mudar de Quadro e aumentar as verbas, tem de ser demonstrada execução.  -----------------  

 ----------- Mais disse que o presente Quadro visa essencialmente ações intermunicipais e para 

os municípios não se prevê apoios para execução de estradas, para as escolas existe somente 

uma verba de quinhentos e cinquenta mil euros, para a saúde não existe, para apoio social 

também não existe verba prevista, o mesmo sucedendo com a cultura. --------------------------------  

 ----------- Em seguida foi solicitado o uso da palavra por parte do Membro Acácio Oliveira a fim 

de obter um esclarecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- ACÁCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA – referiu ter mencionado que o Parque de 

Estacionamento junto ao Tribunal estava bonito, com 37 lugares para estacionar, considera 

contudo que esse número de lugares não é suficiente para a nova Alameda da Cidade e em 

consequência disso mesmo o comércio local está a fechar, pois os clientes não têm lugar para 

estacionar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questionou novamente quem é que irá suportar os custos pelas reparações no Polo 

Escolar da Palhaça no montante de cento e setenta e cinco mil euros e decorrente de não 

conformidades que não foram detetadas pelos serviços técnicos camarários no decorrer da 

obra ou aquando da sua receção. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse, não ter sido igualmente respondida a questão relativamente ao Parque 

Infantil da nova Alameda da Cidade. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De imediato foi dado o uso da palavra ao senhor Presidente da Câmara, a fim de que 

este respondesse às questões formuladas por este Membro da Assembleia Municipal. ------------  

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

acerca do Parque Infantil da nova Alameda da Cidade, informou que o mesmo foi reaberto e 

encontra-se em funcionamento. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação ao estacionamento na Alameda da Cidade, referiu que a maior dificuldade 

que existiu ao longo da sua construção, foi precisamente o retirar de algum do estacionamento 

existente à frente da porta. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita ao Polo Escolar da Palhaça, informou que todas as obras foram 

objeto de acompanhamento, não se perspetivando que nos restantes Polos Escolares seja 

necessário efetuar semelhante intervenção. O valor necessário encontra-se ao abrigo da 

Garantia Bancária, que já foi acionada e a verba recebida, não sendo suficiente, o restante terá 

de ser suportado pelo Município, rondando esse valor em cerca de quarenta mil euros. Frisou 

que existem muitas situações que em obra não conseguem ser detetadas. ---------------------------  
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 ----------- Em seguida deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 5.2. – Análise e 

votação para efeitos de aprovação da Informação/Proposta n.º 142 – Mandato 2013/2017 

– Atribuição de Louvor ao Conservatório de Artes e Comunicação – Filarmónica União de 

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

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

SANTOS – mencionou que, à semelhança do que sucedeu com a Banda Filarmónica da 

Mamarrosa, entendeu a Comissão Permanente proceder em coerência com a Filarmónica 

União de Oliveira do Bairro. Tendo abordado o Presidente da Câmara, este, de imediato e com 

a mesma coerência e apesar do curto espaço de tempo para agendar o ponto para a Reunião 

de Câmara, assim o fez, para ser presente nesta Sessão da Assembleia Municipal. ----------------  

 ----------- Mais disse que, a ser aprovada a presente Proposta, que a Assembleia Municipal em 

paralelo com a Câmara Municipal atribuam um voto de louvor que permitirá deixar para o futuro, 

a ideia de que é importante relembrar o passado, principalmente quando se trata de um 

passado de mérito, desejando-se que no futuro esses exemplos bons continuem a repetir-se, 

contribuindo para o enriquecimento do Concelho. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi dado o uso da palavra ao Presidente da Câmara, a fim de introduzir 

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

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

referiu subscrever integralmente as palavras do Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, 

deixando a decisão para os Membros da Assembleia Municipal. ------------------------------------------  

 ----------- De imediato foi efetuada a leitura da respetiva Informação/Proposta. ------------------------  

 ----------- 1.º Secretário da Mesa da Assembleia Municipal ARSÉLIO MANUEL DE OLIVEIRA 

DOMINGUES CANAS – procedeu à leitura da Informação/Proposta do Presidente da Câmara:  

 ----------- “… Informação/Proposta nº 142 – Mandato 2013/2017 ------------------------------------------  
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 ----------- Atribuição de Louvor ao Conservatório de Artes e Comunicação- Filarmónica União de 

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

 ----------- A presença da Banda Oliveirense remonta ao ano de 1867. -----------------------------------  

 ----------- Em 1910, a Banda conquistou o primeiro lugar num concurso Distrital de Bandas em 

Aveiro e na altura o próprio Rei Dom Carlos ao passar pela Região foi recebido pelo reportório 

deste grupo sonhador, na Estação de Caminhos-de-Ferro. -------------------------------------------------  

 ----------- Os primeiros Estatutos identificados como Filarmónica União de Oliveira do Bairro 

estão datados de 1935, e já nesta altura era certificada com Entidade de utilidade pública, 

acontecimento inédito para a época. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esta associação foi-se enraizando cada vez mais, muito embora tenha havido 

períodos de paragem, onde por momentos não se fez escutar a voz dos instrumentos desta 

Banda. Em 1980, um grupo de pessoas ligadas à alma desta, reuniram com o intuito de fazer 

renascer algo que ainda vivia dentro de cada um, surgem as pesquisas dos estatutos, são 

renovados e atualizados, dando-se início à angariação de sócios e o fruto é a criação de uma 

Escola de Música. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em janeiro de 1981, e após um longo período de inatividade, a coletividade reinicia a 

sua existência através de uma Assembleia Geral convocada para o efeito. ----------------------------  

 ----------- No dia 27 de novembro de 2009, é inaugurada a sede do Conservatório Artes e 

Comunicação-Filarmónica União de Oliveira do Bairro, na Rua Dr. Acácio de Azevedo, em 

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

 ----------- Ao longo dos seus 150 anos de existência conquistou, por mérito próprio, um lugar de 

honra na história do concelho de Oliveira do Bairro, muito por causa do valoroso trabalho 

associativo de todos aqueles que à Associação dedicaram parte da sua vida. ------------------------  

 ----------- Assim, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Considerando a relevância histórica e o importante papel desempenhado pelo 

Conservatório Artes e Comunicação-Filarmónica União de Oliveira do Bairro, na formação 

cultural e artística dos nossos jovens; -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerando que esta tem sido sempre uma grande embaixadora do Concelho, 

elevando o nome “Oliveira do Bairro” pelo mundo fora e engrandecendo o Município; --------------  

 ----------- Tendo em conta as conversações já havidas entre o Sr. Presidente da Câmara e o Sr. 

Presidente da Assembleia Municipal, de distinguir o Conservatório de Artes e Comunicação-

Filarmónica União de Oliveira do Bairro pela sua muito especial contribuição para a valorização 

do concelho por tudo o que acima ficou referido; --------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerando, assim, a reunião de vontades dos órgãos deste Município na atribuição 

de um sentido reconhecimento ao Conservatório de Artes e Comunicação-Filarmónica União de 

Oliveira do Bairro que, em 2017, comemora 150 anos. ------------------------------------------------------  

 ----------- Proponho que a Câmara Municipal aprove um Voto público de Louvor em 

reconhecimento do trabalho desenvolvido em prol do Município, da comunidade e da cultura ao 

longo destes 150 anos, mediante a entrega de diploma de mérito. ---------------------------------------  

 ----------- Mais proponho, que a presente proposta seja submetida à apreciação da Assembleia 

Municipal, para que esta se associe à atribuição deste voto de louvor …” ------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi dado o uso da palavra aos Membros da Assembleia Municipal que 

desejassem intervir. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – tendo entregue a sua 

intervenção por escrito, seguidamente se transcreve a mesma: -------------------------------------------  

 ----------- “… Esta é uma homenagem que o município presta à Filarmónica União de Oliveira do 

Bairro. Uma Associação que tem a sua origem na Banda Oliveirense, fundada à 150 anos, uma 

associação que se soube reinventar na década de 80 do século passado, à volta do Conjunto 
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de Acordeões de Oliveira do Bairro, onde tive o prazer de tocar com muitos outros jovens do 

Concelho, e que foi um período que vivi com muita proximidade com a Associação fruto do 

envolvimento do meu avô e do meu pai neste processo. ----------------------------------------------------  

 ----------- A partir daí a Associação soube-se adaptar aos tempos, construindo uma sede, 

alargando e qualificando a sua oferta formativa, e hoje é uma Associação de referência do 

Concelho na área da formação artística. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por isso é bem merecida esta homenagem e é por isso com todo o prazer que a 

bancada do Partido Socialista se associa a ela e é também com particular satisfação pessoal 

que eu próprio me associo-o a ela. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mas há aqui outro aspeto que eu gostaria de salientar que é a importância de 

valorizarmos aquilo que temos de bom e que fazemos bem.  ----------------------------------------------  

 ----------- Esta é definitivamente a melhor forma de aumentarmos o orgulho em sermos 

Oliveirenses e isso é importante para a própria unidade do Concelho e para termos sempre 

presentes que somos uma terra de gente de trabalho, de gente solidária, e de importantes 

conquistas.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- E que este passado do qual nos podemos orgulhar, que estas instituições e pessoas 

do nosso Concelho que se distinguem, e que merecem ser distinguidas, constituem os alicerces 

onde construímos o nosso futuro coletivo. Certos que com trabalho, com visão, com 

perseverança vamos ser capazes de encontrar os caminhos que a todos nos podem deixar 

orgulhosos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por isso se há algo que me apraz dizer nesta altura é que durante estes últimos 12 

anos andamos muito distraídos no que ao reconhecimento do mérito dos Oliveirenses, diz 

respeito.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- E isso não é algo de somenos importância! …” ----------------------------------------------------  
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 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – referiu ser com grande 

satisfação que vê ser atribuído o presente Voto de Louvor ao Conservatório de Artes. ------------- 

 ----------- Deu a conhecer haver alguma falta de rigor na Informação/Proposta do Presidente da 

Câmara,decorrente da informação que foi veiculada pela Filarmónica União de Oliveira do 

Bairro e que deveria ser retificada, quando menciona que em 1910 a Banda tinha conquistado o 

1.º lugar no Concurso Distrital de Bandas sendo mencionado que o Rei era D. Carlos, quando 

na realidade este tinha sido assassinado em 1908. -----------------------------------------------------------  

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

SANTOS – mencionou que aquela questão será obrigatoriamente retificada, muito embora essa 

mesma informação tivesse sido veiculada pela Filarmónica União de Oliveira do Bairro. Deverá 

no entanto haver o devido rigor histórico no Louvor que vai ser atribuído àquela Instituição e por 

conseguinte agradeceu o reparo do Membro André Chambel. ---------------------------------------------  

 ----------- LEONTINA AZEVEDO DA SILVA NOVO – Considera a atribuição do voto de Louvor 

ao Conservatório de Artes e Comunicação, justa e merecida, uma vez que se trata da 

coletividade mais antiga do Concelho e uma das mais antigas do distrito de Aveiro, tendo sido 

inclusivamente homenageada pelo Governo Civil de Aveiro e por conseguinte, é justo que 

também o Concelho lhe preste a devida homenagem. -------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que, esta, é também uma forma de homenagear todos os dirigentes que 

durante estes anos se dedicaram à coletividade que, apesar das dificuldades não a deixaram 

morrer. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- MIGUEL RAMIRO DUARTE FERNANDES – tendo entregue a sua intervenção por 

escrito, seguidamente se transcreve a mesma:-----------------------------------------------------------------  

 ----------- “… Quero agradecer à minha bancada PSD em depositar em mim a missão de falar 

sobre esta nobre instituição que faz este ano 150 anos. -----------------------------------------------------  

 ----------- Estávamos em 1867 e ao som das melodias das águas límpidas do rio Certoma e 
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entre a ramada verde negra dos pinhais, um grupo de cidadãos da nossa terra de Oliveira do 

Bairro, fundavam a Filarmónica Oliveirense que mais tarde se veio a chamar Filarmónica União 

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

 ----------- Foi seu 1.º Presidente o Sr. Dr. Marques dos Santos. --------------------------------------------  

 ----------- Era uma das Bandas de Província que mais festas fazia. ---------------------------------------  

 ----------- Nas grandes Romarias dos Distritos de Aveiro, Coimbra e Viseu lá estava a 

Filarmónica União Oliveira do Bairro. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Além de participar nas grandes romarias, também não faltava aos grandes momentos 

políticos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No tempo da Monarquia, esteve por duas vezes na estação de Oliveira do Bairro, uma 

vez na recepção de El-Rei D. Carlos e outra na passagem de El-Rei D. Manuel II (1909). Como 

acompanhou também em Aveiro o Rei D. Luís de Bragança e a Rainha D. Maria de Sabóia. ----  

 ----------- Com altos e baixos continuou a filarmónica. --------------------------------------------------------  

 ----------- A 4 de Junho de 1935 os seus estatutos eram oficializados pelo Governo Civil de 

Aveiro. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em 1939 alcança o primeiro prémio do certame de Bandas Distritais, organizada pela 

Câmara Municipal de Aveiro. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais tarde com José Oliveira Pinto, que dava aulas de música em sua casa, tentou 

regressar a Banda Filarmónica aos coretos, com a criação da escola de música integrada já na 

Filarmónica União Oliveira do Bairro conseguiu não a banda mas em 1970 o conjunto infantil de 

acordeões. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi um grupo que marcou a diferença na região e no país, tendo realizado inúmeros 

espetáculos por todo o país, gravou um disco com o Hino do Oliveira do Bairro Sport Club e o 

Hino da Filarmónica União Oliveira do Bairro. -------------------------------------------------------------------  
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 ----------- A 8 e Janeiro de 1980 o Governo Civil de Aveiro considera a FUOB como Pessoa 

Coletiva de Utilidade Pública Administrativa. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Depois de um período menos bom, surge em finais de 1991 uma nova direcção, que 

atualizou os estatutos e sócios, dinamizou a escola de música, inscreve a associação no 

Registo Nacional das Associações Juvenis (em Abril 1992). Foi primeira associação do 

Concelho de Oliveira do Bairro a pertencer, na FAJDA também em 1992 e FNAJ em 1997. ------  

 ----------- Em 1992 a direcçāo da FUOB, abraçou um projeto que tinha como lema “Uma Ideia, 

Um Projeto, Uma Obra”, a construção da sua Sede social e escola música e em simultâneo a 

criação de um equipamento que permitisse o funcionamento das actividades em condições de 

excelência. Por outro lado, criar e estruturar uma escola com paralelismo pedagógico, em 

virtude de existir nessa época o Conservatório de Aveiro e Coimbra. ------------------------------------  

 ----------- Alusão à 1.ª fase, construção onde está a escola de música, hoje e 2.ª fase que seria 

um Auditório para espectáculos dado que em Oliveira do Bairro não havia nenhuma sala com 

estas características. O que está aqui ao lado, Auditório Municipal é o que a instituição 

pretendia fazer naquela época. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A direcçāo tinha com este projeto vários objetivos como consta num desdobrável em 

dizia ”O grande objetivo é a criação de uma Academia ou Escola de Artes da Bairrada, uma vez 

que é desejável que os alunos efectuem um percurso educativo, tão semelhante quanto 

possível, ao percurso de outros estabelecimentos. Isto irá proporcionar aos potenciais jovens 

da sétima Arte, residentes na nossa região e não residentes, que possam fazer a sua 

aprendizagem nas valências de Música, Ballet, Dança e Teatro, o que, feita a necessária 

gestão e aproveitamento concorrerá para o fortalecimento da instituição no campo musical, ao 

mesmo tempo que não deixará de estar atenta aos problemas e necessidades de vária ordem, 

da comunidade. Este será efectivamente um investimento no futuro cultural da Bairrada”. --------  

 ----------- A partir de 1993/1994 a FUOB alarga a sua missão com um projecto pioneiro em 



 

Sessão da Assembleia Municipal de 21.04’17   51|93 

Portugal, expressão Musical no 1.º ciclo o que originou grandes elogios por parte das entidades 

publicas nomeadamente do Ministro da Educação Dr. Guilherme Oliveira Martins. ------------------  

 ----------- A partir 1993 outro projeto de âmbito Nacional e Internacional “O Curso Internacional 

de Música de Oliveira do Bairro” trazendo professores de reconhecido mérito Nacional e 

Internacional, assim como alunos de todos o país, Açores e Madeira, França e Espanha. Tendo 

contado com o apoio na sua divulgação da RTP e SlC. ------------------------------------------------------  

 ----------- No início de 1996 cria a Orquestra Ligeira e a 30 de Maio 1997 data do seu 130.º 

Aniversário, apresenta a sua Orquestra Ligeira, composta por músicos da região da Bairrada. 

Este projeto visava a criação de uma orquestra da Bairrada com o apoio das Câmaras 

Municipais da Região. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esta Orquestra gravou um CD onde consta gravado pela primeira vez o Hino da 

Bairrada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em Maio de 1998 e inserido nas Comemorações 131.º Aniversário o Governador Civil 

de Aveiro Dr. Antero Gaspar preside às comemorações. ----------------------------------------------------  

 ----------- A 13 de Novembro de 1998 a FUOB recebe a visita do Secretário Estado da 

Juventude Dr. Miguel Fontes. Foi a 1.ª vez que um Secretário de Estado da Juventude visitou o 

Concelho de Oliveira do Bairro. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Constava no seu vasto leque de atividades: --------------------------------------------------------  

 ----------- Uma equipa de ciclismo que para além de participarem em passeios ao longo do país, 

participou também em provas nacionais. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Equipa de futebol 11 filiada no INATEL. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Teatro, coro infantil, Ballet clássico com exames protocolados com a escola de 

Inglaterra “Imperial Society of Teachers of Dancing", deslocando-se uma professora de 

Inglaterra para examinar as alunas e atribuir o respetivo grau.---------------------------------------------  
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 ----------- Festa de natal da criança, convidando as escolas do 1.º ciclo do concelho a assistirem 

ao espetáculo dado pela FUOB, na área da Musica, Dança, teatro e os Palhaços, 

comparecendo sempre o Pai Natal com lembranças para todos. ------------------------------------------  

 ----------- Espetáculo com Luís de Matos para angariação de fundos para sede da FUOB. --------  

 ----------- Um dos bons exemplos foram as parcerias criadas na área da Música e Dança com a 

Santa Casa da Misericórdia de Oliveira do Bairro, da Misericórdia de Sangalhos, as Escolas 

primárias do Cruzeiro e Pista em Sangalhos, Centro Social de Oiã e Comissão de 

Melhoramentos de Oiã. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deu formação aos jovens com necessidades educativas especiais. -------------------------  

 ----------- Promoveu também debates sobre o Movimento Associativo em Portugal - Que futuro, 

que contou com a presença dos Ex-secretários Estado da Juventude em 27 maio 2006. ----------  

 ----------- O Ensino da Música em Portugal que contou com a presença do Secretario Estado da 

Cultura Prof. Vieira de Carvalho, e que também presidiu à assinatura da adjudicação da 

empreitada com a empresa vencedora do concurso público em 31 de Agosto 2005. ----------------  

 ----------- A 27 de Novembro 2009, inaugura a sua Sede Social e Escola de Música. 

Conservatório Artes e Comunicação - Filarmónica União Oliveira do Bairro. ---------------------------  

 ----------- Comemorações sobre o 25 de Abril, com exposição e a presença de ilustres figuras. 

General Pezat Correia, D. Ximenes Belo e Major General Monteiro Valente. --------------------------  

 ----------- A 10 de Julho de 2009, consegue obter por parte do Ministério da educação a 

Homologação e funcionamento da sua Escola de música “Ensino Articulado e Supletivo”. --------  

 ----------- A 26 de Abril 2010 o Governo Civil de Aveiro atribuiu a medalha de mérito do Distrito 

de Aveiro à Filarmónica União Oliveira do Bairro. Esta condecoração visou distinguir a atividade 

e o seu contributo para o engrandecimento do Distrito e o reconhecimento de mais de 100 anos 

de existência, bem como pelos relevantes serviços prestados ao Distrito e ao País. ----------------  
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 ----------- Hoje a instituição continua a oferecer aos jovens e não só um conjunto de atividades, 

desde a música à dança nas suas várias vertentes. ----------------------------------------------------------  

 ----------- A instituição dá hoje formação a cerca de 392 alunos divididos em 130 internos e 262 

externos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ser dirigente associativo acarreta responsabilidades, é estar atento e contribuir para o 

enriquecimento permanente da sociedade …” ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi dado o uso da palavra ao Presidente da Câmara. -------------------------  

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

mencionou que a correção mencionada terá de ser efetuada e quanto ao mais caberá à 

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

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

SANTOS – referiu que a Câmara Municipal solicitou as informações e dados relativamente a 

esta Associação, sendo que o essencial consta da Proposta mas, todo o processo fica mais 

completo, perfeito e sustentado com a intervenção do Membro Miguel Ramiro. ----------------------  

 ----------- Disse que não tinha noção do trabalho e da qualidade que foi levado a efeito nas 

últimas décadas por parte da Filarmónica União de Oliveira do Bairro, considerando por isso 

mesmo, muito mais justa ainda, a atribuição deste Voto de Louvor. Esta é uma forma de se 

dignificar os Órgãos e Instituições onde se exerce funções e hoje irá ser cumprido um dever de 

justiça para com esta importante Instituição do Concelho de Oliveira do Bairro. ----------------------  

 ----------- Não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi o presente assunto 

colocado à votação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Efetuada a votação, verificou-se que o assunto relativo à: Atribuição de Louvor ao 

Conservatório de Artes e Comunicação – Filarmónica União de Oliveira do Bairro, foi 

Aprovado por Unanimidade, dos Membros da Assembleia Municipal presentes.  --------------------  
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 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

SANTOS – informou não ter votado por não se encontrar presente o Membro Luís Carvalho 

que, por motivos pessoais, se teve de ausentar. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- De igual forma informou que já passava das vinte e quatro horas e tendo em atenção 

que a Ordem de Trabalhos é extensa, informou que os trabalhos seriam interrompidos e 

reatados na próxima segunda-feira. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim e de acordo com o previsto no Regimento da Assembleia Municipal de Oliveira 

do Bairro, os Trabalhos referentes à presente Sessão da Assembleia Municipal de vinte e um 

de abril de dois mil e dezassete foram interrompidos, sendo novamente reatados em vinte e 

quatro de abril de dois mil e dezassete, de acordo com o enunciado na Convocatória enviada a 

todos os Membros da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------  

 -----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Aos vinte e quatro dias do mês de abril, do ano de dois mil e dezassete, no Salão 

Nobre dos Paços do Concelho, realizou-se a segunda Reunião relativa à Sessão Ordinária da 

Assembleia Municipal do mês de abril, convocada para o dia vinte e um de abril do corrente 

ano, cuja Ordem de Trabalhos, já tinha sido previamente distribuída aquando da respetiva 

Convocatória. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Eram vinte horas, quando foi declarada aberta a Sessão.---------------------------------------  

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

secretariados por ARSÉLIO MANUEL DE OLIVEIRA DOMINGUES CANAS e DINA MARIA 

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

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

igualmente presentes nesta Sessão da Assembleia Municipal, os Vereadores do Executivo 
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Municipal António Augusto Marques Mota, Elsa dos Reis Pires, Jorge Ferreira Pato e Lília Ana 

da Cruz Oliveira Martins Águas. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – iniciou a sua intervenção, cumprimentando todos os presentes e informou que esta 

segunda reunião relativa à Sessão Ordinária da Assembleia Municipal do mês de abril, 

permitirá concluir os pontos da Ordem de Trabalhos tendo de seguida dado 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 que foi a chamada verificaram-se as ausências dos Membros da Assembleia 

Municipal MANUEL DA CONCEIÇÃO PEREIRA, ACÍLIO VAZ E GALA, GLADYS DEL 

CARMEN FERREIRA DE OLIVEIRA, SUSANA MARISA MARTINS NUNES, RICARDO 

MANUEL DE JESUS CANIÇAIS e VÍTOR MANUEL BASTOS DE OLIVEIRA. ------------------------  

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

SANTOS – informou que os Membros Manuel Pereira, Luís Ruivo, Gladys Oliveira e Susana 

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

Municipal, tendo as mesmas sido consideradas justificadas e a sua substituição pelos 

elementos seguintes da respetiva Lista, que se encontravam presente, sendo convidados a 

participar nos Trabalhos da presente Sessão da Assembleia Municipal JOÃO MANUEL DE 

OLIVEIRA NUNES DE BASTOS, LUÍS CARLOS DA SILVA TRIBUNA e MIGUEL RAMIRO 

DUARTE FERNANDES que substituem, respetivamente, os Membros antes indicados. -----------  

 ----------- Relativamente à ausência do Membro Acílio Gala, informou não ter sido recebida 

qualquer justificação, pelo que não será substituído. ---------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita à ausência do Membro Ricardo Caniçais, informou ter recebido a 

informação da sua falta, não tendo contudo sido possível promover a sua substituição. -----------  

 ----------- De igual forma, informou que o Membros Vítor Oliveira, Presidente da Junta de 
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Freguesia de Oiã, informou por escrito que não poderia estar presente e solicitando a sua 

substituição por Gina Maria de Pinho Diogo, que se encontrava presente, sendo por 

conseguinte convidada a participar nos Trabalhos da presente Sessão da Assembleia 

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

----------- Seguidamente e estando reunidas todas as condições para dar seguimento à Sessão 

da Assembleia Municipal, retomou-se a análise e discussão do ponto da Ordem de Trabalhos 

Apreciação e análise da informação do Auditor Externo relativa ao 2.º semestre de 2016, 

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

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

referiu ser um Relatório do Auditor e não algo proposto pela Câmara Municipal, pelo que, não 

terá nada para apontar, reservando-se para esclarecer qualquer dúvida. -------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi dado o uso da palavra aos Membros da Assembleia Municipal que 

desejassem intervir. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – referiu ter apreciado o facto 

de o Relatório ter sido entregue e assim poder ser discutido na Sessão que irá analisar as 

Contas, o que só assim faria sentido. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerou estranho que, muita da informação contida no Relatório, são quase uma 

reprodução na íntegra do Relatório de Gestão. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- LEONTINA AZEVEDO DA SILVA NOVO – referiu haver uma listagem de 

investimentos, os quais integra o Centro de Saúde com dois valores. Tendo em atenção que se 

trata de um só investimento, questionou qual a razão de serem descriminadas duas parcelas. ----  

 ----------- Verificando-se que em 31 de dezembro ainda subsiste uma dívida significativa a 

terceiros, sendo mais de metade, relativa a dívidas a outros credores, ou seja, não se encontra 

especificada, pelo que pretendia saber de que credores se trata. -------------------------------------------  
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 ----------- LUÍS CARLOS DA SILVA TRIBUNA – pela leitura do presente Relatório, constatou 

que o equilíbrio e rigor financeiro da gestão municipal é uma realidade, com melhorias 

significativas de indicadores quando comparados com o ano de 2015, como é o caso da 

redução de fornecimento de serviços externos, com uma redução em cerca de treze mil euros; 

a redução de encargos financeiros em cerca de vinte e um mil euros; uma diminuição das 

vendas e prestação de serviços em cerca de sessenta e nove mil euros. --------------------------------  

 ----------- Acrescentou que, por outro lado, a rubrica de impostos e taxas apresenta um aumento 

em cerca de noventa e quatro mil euros; de igual modo houve um aumento de verbas 

provenientes do Orçamento de Estado, que significou em cerca de duzentos e noventa e oito 

mil euros. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que o esforço e empenho na prossecução dos objetivos a que o Executivo 

se propôs, tem significado no endividamento bancário com uma redução na ordem dos 

oitocentos e sessenta mil euros, verificando ainda o cumprimento dos limites ao endividamento 

por parte da Autarquia; já no que respeita à diminuição da dívida a terceiros, referiu ter havido 

uma diminuição de cerca de dois milhões duzentos e oitenta mil euros. ----------------------------------  

 ----------- Relativamente ao Passivo do Município, verificou que os valores exigíveis a curto 

prazo, independentemente da sua natureza, representa uma diminuição significativa quando 

comparado com o ano de 2015. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Enquanto munícipe e Membro da Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro, deu os 

parabéns ao Executivo Municipal pelo trabalho realizado, pela determinação e afinco com que 

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

 ----------- Em seguida foi dado o uso da palavra ao senhor Presidente da Câmara, a fim de que 

este prestasse alguns esclarecimentos. --------------------------------------------------------------------------  

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

informou que o Centro de Saúde aparece com dois valores, tendo em atenção que a obra foi 
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objeto de comparticipação e ainda estão a ser transferidos para proveitos, à medida da 

amortização da respetiva obra e efetuado de acordo com as regras contabilísticas. Relembrou 

ainda que as obras não se cingem ao seu Mandato, havendo neste caso em concreto, uma 

candidatura relativa a uma remodelação no antigo Centro de Saúde e em data anterior ao início 

do seu primeiro Mandato. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita aos outros credores, informou não serem situações exigíveis no curto 

prazo, ou regulares, mas contempla o valor que será pago ainda este ano à Fundação, 

contempla as operações de tesouraria e contempla o acerto de contas do FEDER. -------------------  

 ----------- Em seguida, deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 5.4. – 

Apreciação e votação do Relatório de Gestão de 2016, Documentos de Prestação de 

Contas 2016, Inventário do ano de 2016 e Aplicação do Resultado Liquido do Exercício 

2016, sendo dado o uso da palavra ao Presidente da Câmara. ----------------------------------------------  

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

recordou ser este o último Relatório que este Executivo irá apresentar e que, o Órgão que tem 

competência para fazer aprovar as Contas é o Executivo Municipal, que já o fez, estando 

somente presente nesta Assembleia Municipal para ser feita uma apreciação e votação. ---------  

 ----------- Apesar de o Relatório ser referente ao ano anterior, pelo facto de ser o último 

Relatório dos três Mandatos, contém uma série de referências àquele período, nomeadamente 

no que concerne às opções, às realizações e aos investimentos, que foram sendo aqui 

debatidas e executadas no terreno. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que ao ano em concreto diz respeito, focou os cerca de dois milhões e duzentos 

mil euros de apoio às Associações. Continuando-se a apostar em iniciativas e eventos como a 

Expobairrada, o Viva as Associações, a Festa da Criança, as Festas da Cidade, o Festival da 

Ciência, as Marchas Populares, as recriações históricas, a dinâmica do Quartel das Artes e que 

se reflete nos custos quando comparado com os anos anteriores, uma vez que ainda não 
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existia aquele equipamento. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Realçou o facto de, apenas com uma Revisão que é de caráter obrigatória, obteve-se 

uma taxa de Receitas Correntes na ordem dos 98,5%, Receitas de Capital 51,7%, Receita Total 

de 98,1%. No que à Despesa diz respeito, a Taxa de Despesa Corrente foi de 90,4%, Despesa 

de Capital de 65,1% e Despesa Total de 81,3%. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que as Contas evidenciam um resultado positivo, pese embora o aumento 

das amortizações, que é um custo contabilístico mas não é uma despesa, mas cujo resultado 

positivo é de seiscentos e sessenta e quatro mil euros, com meios libertos, que é a soma do 

resultado líquido mais as referidas amortizações, de cerca de quatro milhões e seiscentos mil 

euros. ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Focou igualmente a diferença entre a Receita Corrente e a Despesa Corrente, que 

gerou um superavit de três milhões e quinhentos mil euros. ------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que este ano houve uma redução do passivo exigível no montante de três 

milhões e duzentos mil euros. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que a dívida a médio e longo prazo a 31 de dezembro era de seis milhões 

novecentos e quarenta e três mil euros, enquanto que em finais de 2005 era de oito milhões 

seiscentos e trinta e oito mil euros. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita à Divida a Fornecedores em 31 de dezembro de 2016 era de 

seiscentos e dezasseis mil euros, quando em 2005 era de dois milhões e sessenta e três mil 

euros. ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou ter havido uma redução, no que aos Impostos Diretos diz respeito, 

relativamente ao ano de 2015, em cerca de setenta e três mil euros. No IMI a redução é de 

duzentos e trinta e cinco mil euros, no IUC a redução é de oito mil euros, na Derrama e pese 

embora a redução da taxa houve um incremento de oitenta e cinco mil euros e no IMT houve 

um aumento de oitenta e seis mil euros. --------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Não pretendendo elencar todas as obras que foram levadas a efeito nestes últimos 

doze anos, mas o que é certo é que as mesmas rondaram os cem milhões de euros de 

investimento, que associada à menor dívida que deixa, é o equivalente a dizer que as obras 

foram feitas e pagas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mencionou que as obras não param e por conseguinte continuam a haver obras de 

requalificação de duas Escolas, o Museu da Rádio, obras de reabilitação na Cidade de Oliveira 

do Bairro e no que às PARU’s diz respeito e com financiamento garantido. ----------------------------  

 ----------- Referiu que o prazo médio de pagamento é de quinze dias, o melhor de sempre. -------  

 ----------- Acrescentou ainda que a margem absoluta de endividamento, quando assumiu a 

Presidência da Câmara, era de quarenta e cinco mil euros, a 31 de dezembro de 2016 a 

margem absoluta de endividamento era de onze milhões trezentos e dez mil euros. ----------------  

 ----------- Concluiu, dizendo que as contas do Município se encontram equilibradas, sendo, a 

vários títulos as melhores dos últimos anos. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi dado o uso da palavra aos líderes de cada uma das Bancadas da 

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

 ----------- JOÃO PAULO CASTELO DA ASSUNÇÃO SOL - tendo entregue a sua intervenção 

por escrito, seguidamente se transcreve a mesma: -----------------------------------------------------------  

 ----------- “… O ano de 2016 em Portugal foi um ano em que a recuperação económica do Pais, 

a continuação da diminuição das taxas de desemprego e o fim de alguns cortes salarias que 

vigoravam na função pública, aliviaram um pouco as dificuldades que as famílias têm vindo a 

sentir ao longo dos últimos 7 anos. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- As contas do ano de 2016 do Município de Oliveira do Bairro seguiram a trajectória 

delineada pelo Sr. Presidente da Câmara e pelo Executivo, diminuição das dívidas a 

fornecedores, diminuição do passivo bancário, diminuição das taxas dos impostos municipais, 
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cumprimento dos limites legais com pessoal, cumprimento dos limites legais de endividamento, 

uma execução orçamental de 81,3 %, um superávit entre receitas correntes e despesas 

correntes de cerca de 3,5 M €. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- As contas do ano de 2016 finalizam um ciclo político de aposta: ------------------------------  

 ----------- - na educação com 8 polos escolares, renovação da escola EB 2 3 Acácio Azevedo, 

Instituto profissional da Bairrada, várias descentralizações de competências. -------------------------  

 ----------- - na saúde com um novo centro de saúde na sede do concelho ------------------------------  

 ----------- - no apoio às associações e às IPSS ------------------------------------------------------------------  

 ----------- - na Alameda da Cidade ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - nas artes e cultura com o Quartel da Artes e o Auditório da Junta de Freguesia de 

Oiã. ------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - na progressiva redução da carga fiscal sobre as famílias e as empresas. ----------------  

 ----------- - na captação de fundos comunitários  ----------------------------------------------------------------  

 ----------- - em iniciativas e eventos que elevaram o nome de Oliveira do Bairro. ----------------------  

 ----------- - na sustentabilidade económica e financeira do município -------------------------------------  

 ----------- Uma aposta do projecto político do PSD para este último mandato ainda está aquém 

daquilo que todos ansiávamos, as obras de proximidade mais concretamente as pequenas 

obras e requalificações, arranjos e melhorias, os alcatroamentos, os abrigos nas paragens de 

autocarros, passeios, alargamentos entre outros, esperamos que os 5 meses que faltam ainda 

possibilitem resolver muitas destas situações. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- A bancada do PSD votará favoravelmente os Documentos de Prestação de Contas 

Relativos ao ano de 2016 …” ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – informou os presentes 
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que não iria efetuar qualquer intervenção em nome da Bancada do CDS-PP. ------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – tendo entregue a sua 

intervenção por escrito, seguidamente se transcreve a mesma: -------------------------------------------  

 ----------- “… O relatório de gestão e os documentos de prestação de contas refletem opções 

políticas. É sabido que nos temos oposto a muitas dessas opções, de qualquer modo não 

deixarei de analisar a situação financeira do município. ------------------------------------------------------  

 ----------- Em termos macros o município apresenta receitas da ordem dos 17 M€, sendo que 

destas 15 M€ são receitas correntes. Verifica-se uma quebra acentuada das receitas de capital, 

contudo não vou atribuir esta quebra apenas à inação do executivo, pois todos sabemos que 

não tem sido fácil executar investimento no âmbito do Portugal 2020, e até porque não tenho 

dados que me permitam aferir se esta quebra é maior ou menor que aquela que se verifica nos 

municípios à nossa volta. Por isso vou-me focar essencialmente nos 15 M€ de receita corrente. 

Destes 15 M€, 11.5 M€ são consumidos em despesa corrente, libertando-se assim cerca de 3.5 

M€ dos quais 1 M€ é consumido em despesas inerentes ao passivo (juros e amortizações), 

sobrando 2.5 M€, destes 2.5 M€, 1.5 M€ foi usado para alavancar o investimento e sobrou 1 

M€. ------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- E é esta é a visão macro, que não é necessariamente má, nem catastrófica do ponto 

de vista financeira, convínhamos, mas teríamos feito diferente. Teríamos, por exemplo, usado 

este 1 M€ para negociar com a administração do IPSB e para resolver o problema do IPSB e 

hoje teríamos na zona poente do Concelho uma Escola Pública com oferta de 2 e 3 ciclo e 

ensino secundário, porque não há outra solução que seja duradoura e que permita responder 

às necessidades presentes e futuras da nossa população. E assim continuamos com o risco de 

deixar metade do nosso Concelho sem resposta educativa de proximidade, e não se julgue que 

isto é apenas um problema de educação. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Isto é um problema estrutural no nosso Concelho. Certamente que todos repararam 
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nos dados previsionais que apareceram na apresentação da Prof. Helena Matos, Senhora 

Presidente do Centro Ambiente para Todos do Troviscal, no que diz respeito ao índice de 

envelhecimento do Troviscal e Mamarrosa, 95% e 98%, em 2030, respetivamente. E para 

Bustos a situação não será muito diferente. Estes dados, seja desta forma ou de outra, já todos 

conhecemos e vamos percecionando diariamente, e têm que nos deixar muito preocupados. Só 

uma escola naquela zona permitirá atrair e fixar famílias naquela zona do Concelho. Claro, que 

a escola por si só não resolve o problema, são precisas outras ações, nomeadamente de 

valorização das zonas industriais, de aproveitamento da proximidade com a A17, da criação de 

espaços infraestruturados onde novas famílias possam edificar e instalar-se, entre outras, mas 

pensar que isto do IPSB não é um problema do Concelho, que é apenas um problema de uma 

entidade privada, é não perceber os verdadeiros desafios que o Concelho enfrenta. E a coesão 

e valorização territorial é certamente um desses grandes desafios. --------------------------------------  

 ----------- Sobre uma análise mais micro, verifica-se um aumento com pessoal de cerca de 8%, 

que embora nos deva deixar alerta, se justificará em grande medida pelo acréscimos de 

competências e pelas reposições salariais, e por isso não é algo que me deixe particularmente 

preocupado,  verifica-se uma estabilização em termos de receitas provenientes de impostos e 

taxas, com uma saudável redução do IMI e um aumento muito significativo dos impostos 

indiretos, com um apreciável aumento nas receitas provenientes de loteamento e obras, o que 

indicia uma retoma da atividade económica o que é muito importante, e encorajador. O mesmo 

se verifica também se olharmos para as receitas provenientes da Derrama e IMT. ------------------  

 ----------- Em relação à análise politica o Senhor Presidente da Câmara nas conclusões o 

página 28 carateriza estes quase 12 anos do seu mandato como, e passo a citar: “Uma gestão 

ancorada no rigor, na transparência, na confiança, na verdade e no respeito pela lei e pelos 

princípios norteadores da atividade administrativa…”  (reticências) Fim de citação. -----------------  

 ----------- O que eu achei curioso foi o Senhor Presidente ter terminado a frase com reticências. 

Cada um interpretará as reticências à sua maneira e eu entendi que era um desafio para que 
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concluíssemos a ideia, e eu até porque não gosto de fugir aos desafios aceitei-o e então aqui 

vai... diz o Senhor Presidente, “Uma gestão ancorada no rigor, na transparência, na confiança, 

na verdade e no respeito pela lei e pelos princípios norteadores da atividade administrativa…”  

e digo eu, mas que se esqueceu que um município não é apenas uma entidade administrativa, 

mas é também, ou acima de tudo uma entidade politica, e a politica faz-se com as pessoas, faz-

se mobilizando as pessoas em torno de projetos e ideias, mas para isso é preciso ouvir, 

explicar, unir e liderar, e sobre este aspeto, que é por ventura um dos mais relevantes, este 

mandato foi um desastre em toda a linha. E por isso que quem a seguir vier vai ter que ter essa 

capacidade politica, para unir o Concelho e os Oliveirenses, em torno de projetos e ideias que 

nos mobilizem a todos e que possam trazer uma nova dinâmica e mais prosperidade ao nosso 

Concelho, atacando de forma efetiva os estrangulamentos que dificultam o desenvolvimento do 

Concelho …” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi dado o uso da palavra aos Membros da Assembleia Municipal que 

desejassem intervir. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – relembrou que em abril 

de 2005 o Dr. Acílio Gala referiu que era o seu último Relatório de Gestão e por conseguinte 

gostaria que o mesmo fosse votado por unanimidade. Acabou por não suceder, contudo houve 

uma posição de alguém que não esquece, porque aquiesceu à pretensão do Dr. Acílio Gala, 

que foi o Membro Dr. Manuel Nunes, tendo votado favoravelmente o Relatório de Gestão. Essa 

posição marcou-o, entendendo que os gestos se devem perpetuar e, por conseguinte, por esta 

razão, informou que irá votar favoravelmente o Relatório de Gestão de 2016, tendo em atenção 

que é o último Relatório de Gestão do atual Presidente de Câmara, concorde ou não com as 

suas opções ao longo destes 12 anos de serviço. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo mais nenhum Membro que desejasse usar da palavra, foi dado 

novamente o uso da palavra ao Membro André Chambel, para que este pudesse realizar a sua 

segunda intervenção. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – referiu estar 

preocupado com o facto de as Outras Dívidas a Terceiros serem, a 31 de dezembro de 2016, 

ascenderem ao montante de cerca de dois milhões de euros, num Orçamento inicial de cerca 

de vinte e três milhões de euros e agora se cifra em cerca de dezanove milhões. -------------------  

 ----------- Na área da promoção e desenvolvimento da economia do Concelho, considera que o 

valor contínua a ser exíguo, não perfazendo os quarenta mil euros e que abrange a construção 

de infraestruturas de eletricidade e telecomunicações na Zona Industrial de Oiã, fornecimento e 

montagem de colunas nas passadeiras da Alameda e aquisição de terrenos para alargamento 

da Zona Industrial de Vila Verde. A grande questão é que esta opção se tem mantido desde 

início dos diferentes Mandatos do atual Presidente de Câmara. -------------------------------------------  

 ----------- Considera que a opção da Câmara Municipal foi essencialmente na área da 

Educação, relembrando que no final do segundo Mandato o Presidente da Câmara optou por 

vender as infraestruturas de água e fazer as Escolas. Agora, verifica-se que os Polos Escolares 

não se encontram preenchidos com alunos como se previa na Carta Educativa encomendada à 

Universidade de Aveiro, tal como existe uma lacuna ao nível dos equipamentos, consumíveis e 

funcionários. O que o entristece é o facto de ter considerado que eram demasiados Polos 

Escolares e que foram usados apenas do ponto de vista eleitoral, não tendo sido consideradas 

as questões relacionadas com as percentagens de comparticipação e tal foi somente 

conseguido à custa da venda das infraestruturas de água, uma vez que a Câmara Municipal 

não detinha meios financeiros para prosseguir a sua orientação estratégica, mas agora estão 

todos os Munícipes a pagar por essa opção. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- ACÁCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA – tendo em atenção o acréscimo dos valores 

relacionados com o Fornecimento de Serviços Externos, nomeadamente na eletricidade, nos 

combustíveis, na água e outros fluidos, valores esses que considera terem alguma expressão, 

referiu que gostaria de obter uma explicação mais pormenorizada relativamente a estes 

aumentos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- No que respeita à Venda de Prestação de Serviços verificou ter havido um decréscimo 

bastante acentuado na água na ordem dos 52,3%, pelo que gostaria de saber os motivos 

porque houve esta descida. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em seguida foi dado o uso da palavra ao senhor Presidente da Câmara, a fim de que 

este respondesse às questões formuladas pelos Membros da Assembleia Municipal. --------------  

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

informou que a razão pelo decréscimo do valor da água vendida, se prende com o facto de o 

Município ter aderido às Águas do Carvoeiro com o objetivo de ser servido pelas infraestruturas 

daquela entidade e por conseguinte não recorrer às captações existentes no Concelho, o que 

permitirá salvaguardar as reservas aquíferas do Concelho. Ainda não está a 100%, mas reduziu 

muito a captação de água no Concelho ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita ao Fornecimento de Serviços Externos, nomeadamente no que 

respeita ao fornecimento de energia e combustíveis, recordou que o Município mudou de 

comercializador ao nível do fornecimento de energia elétrica, tendo aumentado o número de 

equipamentos municipais e de iluminação pública no Concelho e por outro lado houve uma 

subida do IVA de 6% para 23%, que foi um aumento significativo. A mudança de 

comercializador levou também a que se fizessem muitos acertos, uma vez que haviam sido 

pagas faturas por estimativa. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que se revê e por isso mesmo subscreveu as expressões que foram lidas 

pelo Membro Armando Humberto e que constam do Relatório, relembrando que o protagonista 

destes últimos três Mandatos foi o mesmo, as políticas foram as mesmas, o rigor foi o mesmo, 

mas em face ao desastre referido por aquele Membro da Assembleia Municipal, parece que os 

cidadãos de Oliveira do Bairro gostaram, uma vez que repetiram por três vezes a maioria 

absoluta do Órgão Executivo. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerou que, satisfazer programas e projetos e cumprir os objetivos, com uma 
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série de nuances e dificuldades no seu percurso, não é fácil e foi necessário muito arrojo e 

muita determinação e somente dessa forma se conseguiram captar para o Município a fundo 

perdido, cerca de sete a oito milhões de euros a mais, nomeadamente no Quartel das Artes e 

Alameda da Cidade, uma vez que começou por assinar contratos com apenas um milhão de 

euros apoio para cada uma das obras, tendo as mesmas sido concluídas com apoio na ordem 

dos três milhões e quinhentos mil euros cada uma delas. ---------------------------------------------------  

 ----------- Registou com agrado a atitude do Membro André Chambel, tanto mais que 

desconhecia o que tinha sucedido em 2005. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à rubrica de Promoção da Economia, não sendo contas que irá 

apresentar, mas antes quem vier a liderar os destinos do Concelho no próximo ano, irá contar 

com o maior investimento em Zonas Industriais de que há memória nestes últimos Mandatos, 

mas certamente que alguém apresentará as Contas de 2017, que contemplarão as 

negociações que existem para aquisição de terrenos no montante de uma centena larga de 

milhares de euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita à questão da Educação, informou ter sido com agrado que, este ano, 

foi o ano que mais convites endereçou a todos aqueles que nasceram que completaram um 

ano, registando um acréscimo em mais de 50% relativamente a anos anteriores, por 

conseguinte, certamente que as mesmas começarão a ir para as Escolas, relembrando 

igualmente que Oliveira do Bairro é dos Concelhos que mais cresce em termos populacionais. -  

 ----------- Referiu que a proposta intermunicipal de concessionar a Água e o Saneamento não 

partiu do Presidente da Câmara de Oliveira do Bairro, foi liderada por outros Presidentes, 

nomeadamente o Presidente da CIRA. A questão que se colocou foi o de acompanhar ou não 

este projeto. Considerou no entanto que, a relação que foi feita pelo Membro André Chambel 

tem uma pequena nuance, porque para todos os investimentos feitos e pagos em Oliveira do 

Bairro nestes últimos doze anos, essa componente pesou cerca de 3% no total do investimento. 
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 ----------- Foi solicitado o uso da palavra por parte do Membro Armando Pinto, a fim de solicitar 

um esclarecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – considerando que o 

Presidente da Câmara disse que a Receita que proveio da água e que se irá pagar ao longo 

dos próximos 50 anos, corresponde a 3% daquilo que foi o investimento, afirmou que somente 

poderá ser 3% da parte do Município, uma vez que, sendo o investimento a rondar os cem 

milhões de euros, com uma comparticipação de cerca de 80% e dos 20 é que calculou os 3%. 

Afirmou que mesmo assim não dá uma conta certa, porque o que na altura foi acordado 

receber-se da água daria bastante mais do que esses 3% mencionados. Quer isto dizer que a 

comparticipação do Município é muito superior a esses 3%. -----------------------------------------------  

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

referiu ter gostado que 80% tivessem vindo dos fundos estruturais, era sinal que se tinha 

recebido um total de oitenta milhões de euros, contudo, o Município recebeu apenas 25 milhões 

de euros e já assim foi o 6.º Município per capita dos 100 da Região Centro e em valor absoluto 

está também nos primeiros 4 ou 5. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse ter falado de valores recebidos, pelo que os pagamentos aos fornecedores 

e das obras fazem-se com valores recebidos, não se fazem com valores a perspetivar receber-

se ao longo dos 50 anos e depois pode-se fazer a relação. São 3,5% em 100 milhões e serão 

9% ou 10% em setenta e cinco milhões. Mas o que interessa é que as obras estão feitas nos 

serviços principais, Educação, Cultura e Ação Social. --------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi o presente assunto 

colocado à votação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Efetuada a votação, verificou-se que o assunto: Apreciação e votação do Relatório 

de Gestão de 2016, Documentos de Prestação de Contas 2016, Inventário do ano de 2016 

e Aplicação do Resultado Liquido do Exercício 2016, foi Aprovado por Maioria, com 15 
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votos a Favor e 7 abstenções dos Membros Armando Pinto, Acácio Oliveira, Miguel Oliveira, 

Ana Jesus, Leontina Novo, Luís Carvalho e António Campos. -----------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi solicitado o uso da palavra a fim de ser lida uma Declaração de 

Voto. ----  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – que leu a seguinte 

Declaração de Voto em nome da Bancada do Partido Socialista: -----------------------------------------  

 ----------- “… O Partido Socialista não vota favoravelmente o Relatório porque ele espelha um 

conjunto de opções às quais nos opusemos …”------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em seguida, deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 5.5. – Análise e 

votação para efeitos de aprovação da Informação da Divisão Financeira – Autorização 

Prévia da Assembleia Municipal – Concessão de Subsídio à Comissão Vitivinícola da 

Região da Bairrada, sendo dado o uso da palavra ao Presidente da Câmara. -------------------------  

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

referiu que as Informações são claras e objetivas, tendo sido presente em Reunião de Câmara 

e aprovado por maioria, vindo agora à Assembleia Municipal para tomar a decisão de acordo 

com a legislação atual. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que a questão se prende com Candidaturas, que implicam sempre o valor 

do capital próprio a aportar por parte dos Associados e/ou parceiros, de forma a conseguir 

cativar fundos que de momento existem para estes fins. ----------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi dado o uso da palavra aos Membros da Assembleia Municipal que 

desejassem intervir. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- FERNANDO OLIVEIRA HENRIQUES – referiu estar esclarecido quanto à forma da 

adesão, contudo entende ter havido um lapso, quando se diz no Contrato que, o valor 

respeitante a cada uma das entidades será transferido para a Comissão Vitivinícola a título de 
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subsídio em duas tranches, a primeira a liquidar em 15 de fevereiro de 2017 e a segunda até 15 

de fevereiro de 2018. Uma vez que está presente somente na presente data e tendo em 

atenção que ainda não foi pago, importará corrigir. -----------------------------------------------------------  

 ----------- MARCOS DANIEL DA SILVA MARTINS – confessou-se agradado pela apresentação 

da Candidatura por parte da Comissão Vitivinícola da Bairrada e Rota da Bairrada, efetuada em 

prol da Região Demarcada da Bairrada, que tem em vista o desenvolvimento económico e 

sociocultural da Região. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Este investimento, superior a seiscentos mil euros, é comparticipado em cerca de 

quinhentos mil euros, com os restante cem mil a serem repartidos pela parceria de oito 

Municípios e as já referidas Instituições. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Confessou esperar que esta parceria e respetiva Candidatura torne a Bairrada mais 

forte e mais virada para o mundo, referindo estar satisfeito por ver Oliveira do Bairro abraçar 

esta causa intermunicipal. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ACÁCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA – tendo entregue a sua intervenção por escrito, 

seguidamente se transcreve a mesma: ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… Todos sabemos que a Comissão Vitivinícola da Bairrada é uma associação 

interprofissional onde estão representados a Produção e o Comércio.  ---------------------------------  

 ----------- Compete-lhe, nomeadamente, atribuir a Denominação de Origem Bairrada, vender os 

selos de garantia para os vinhos aprovados, participar e promover a participação em feiras e 

apoiar a realização de acções de índole técnica e científica. -----------------------------------------------  

 ----------- - Que a Associação Rota da Bairrada é um projecto público-privado que conta com 32 

associados, entre eles as 8 Câmaras Municipais que compõem o território Bairrada, sediada no 

edifício da antiga estação de comboios da Curia, a Associação Rota da Bairrada pretende ser 

um espaço de encontro, convívio e troca saberes da região para turistas e residentes. Trata-se 

de um projecto semi privado da região e para a região. ------------------------------------------------------  
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 ----------- - Que a Associação Rota da Bairrada oferece aos seus públicos uma abordagem do 

território da Bairrada ao nível da sua cultura local mais enraizada. Aborda a sua história, 

tradição, costumes, natureza e a melhor forma de o conhecer. --------------------------------------------  

 ----------- - Porque no Documento de Entendimento e Parceria, com data de 06 de Janeiro de 

2017, não especifica as contrapartidas desta parceria, com o pagamento do montante de 

9.882,25€, solicitamos ao Senhor Presidente da Câmara que nos esclareça das vantagens que 

as Empresas, os Serviços e os Munícipes do Concelho vão começar a usufruir para além, de 

uma Rolha Gigante, um possível cartão de cliente e o Espaço Bairradino e ainda uma pequena 

publicidade no facebook ao Hotel Paraíso, Maitur, Ávila, Estância e o Capri e já agora quem 

tem a responsabilidade de fiscalizar o cumprimento do acordado no “Documento de 

Entendimento e Parceria”? …” --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – afirmou que 

concordava com a presente Proposta, uma vez que esta, é uma ferramenta que permitirá à 

Região da Bairrada promover os seus produtos, os seus recursos endógenos, o seu território. --  

 ----------- Relembrou que no passado não existia um espírito de grupo que permitisse promover 

os recursos da Região da Bairrada e esse espírito somente se iniciou no momento em que a 

Comissão Vitivinícola convidou algumas pessoas do sector vitivinícola e o “Jornal da Bairrada” 

para uma visita a umas rotas do vinho em França e na Alemanha. Aí, os responsáveis do sector 

foram tomando consciência que se não trabalhassem todos no mesmo sentido, não se 

conseguiria nada de proveitoso para a Bairrada. Demorou ainda alguns anos a ter a Rota da 

Bairrada estabelecida, mas tem-se conseguido impor, pelo que, todos os projetos em que o 

Município possa participar para promover a marca Bairrada, serão de apoiar. ------------------------  

 ----------- Em seguida foi dado o uso da palavra ao senhor Presidente da Câmara, a fim de que 

este respondesse às questões formuladas pelo Membro da Assembleia Municipal. -----------------  

 ----------- Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – --  
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referiu que ainda não se procedeu a qualquer transferência, uma vez que primeiro terá de ser 

aprovado pela Assembleia Municipal, tal como a epígrafe menciona, trata-se de uma 

autorização prévia. As datas constantes da Minuta de Protocolo tinham por base a data inicial, 

mas não serão pagas naquela data, mas depois da aprovação da Assembleia Municipal e 

assinado o Protocolo. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente às questões do Membro Acácio Oliveira, referiu que fazia suas as 

palavras do Membro André Chambel, que explicou de uma forma clara do que trata o presente 

Protocolo e que poderiam vir muitos mais apoios destes e serão os Municípios e os próprios 

operadores que se irão encarregar de fiscalizar. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse acreditar que a Região da Bairrada será das regiões do país em que o turismo 

mais irá crescer, pelo que, se o projeto poderá ser levado por diante com 80% de verbas a 

fundo perdido, o Município terá de ser colaborante, proactivo e rápido, considerando esta como 

uma aposta certa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi o presente assunto 

colocado à votação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Efetuada a votação, verificou-se que o assunto: Análise e votação para efeitos de 

aprovação da Informação da Divisão Financeira – Autorização Prévia da Assembleia 

Municipal – Concessão de Subsídio à Comissão Vitivinícola da Região da Bairrada, foi 

Aprovado por Unanimidade, dos Membros da Assembleia Municipal presentes. --------------------  

 ----------- Em seguida, deu-se início ao ponto da Ordem de Trabalhos 5.6. – Análise e votação 

para efeitos de aprovação da Informação/Proposta nº 134 – Mandato 2013/2017 – 

Contrato de Aquisição de Serviços de Recolha e Transporte de Resíduos Urbanos (RU) a 

Destino Final – Atualização Extraordinária de Preço, sendo dado o uso da palavra ao 

Presidente da Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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



 

Sessão da Assembleia Municipal de 21.04’17   73|93 

referiu que a Informação é explícita, tal como o seu suporte, razões e enquadramento 

contratual constante do Caderno de Encargos, sendo a competência para a sua aprovação da 

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

 ----------- Seguidamente foi dado o uso da palavra aos Membros da Assembleia Municipal que 

desejassem intervir. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ACÁCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA – tendo entregue a sua intervenção por escrito, 

seguidamente se transcreve a mesma: ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… A primeira pergunta ao Senhor Presidente da Câmara, é formulada no sentido de 

nos esclarecer se foi solicitado algum parecer jurídico sobre a legalidade da actualização 

extraordinária de preço contratual, no âmbito do contrato de “Aquisição de Serviços de Recolha 

e Transporte de Resíduos Urbanos (RU) a Destino Final” com efeitos a partir de…não sabemos 

se de 08 de Janeiro ou de 12 de Março de 2016 (?) e no valor de 2.192,06€? ------------------------  

 ----------- - Será que a proposta apresentada pela Empresa LUSÁGUA – serviços Ambientais 

S.A., é susceptível de tipificar ilícitos geradores de responsabilidade financeira sancionatória e 

como é que o Executivo a vai classificar contabilisticamente e em que rúbrica (outros 

serviços?). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Perguntamos também, será que a atribuição de efeitos retroactivos a este contrato 

administrativo tem caracter excepcional e não põe em causa o cumprimento das normas que 

regulam a execução das despesas públicas, nem compromete o acompanhamento da 

respectiva execução. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Para finalizar, Perguntamos se este contrato não comtempla a lavagem, 

higienização, fornecimento e manutenção dos contentores e a recolha de lixos grossos? …” ----  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – relembrou que este 

Contrato foi assinado em dezembro de 2015, entrando em vigor a 8 de janeiro de 2016, sendo 

a adjudicação sido feito por cerca de setecentos e cinquenta e seis mil euros e para três anos. -  
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 ----------- Dado o aumento do salário mínimo nacional, a entidade vencedora do concurso vem 

protestar, dizendo que os custos foram aumentos por via legal, pretendendo que a Câmara 

Municipal altere o valor final e atualize no montante de dois cento e noventa e dois euros e seis 

cêntimos. Explicita a empresa que esta é uma questão extra contrato. ----------------------------------  

 ----------- No seu entendimento, esta é uma entidade privada que se queixa de ter sido obrigada 

a aumentar o salário mínimo dos seus trabalhadores, pelo que, só podem estar a gozar com o 

Município de Oliveira do Bairro, pois queixam-se de um custo adicional de cerca de dois mil 

euros, quando recebem duzentos e cinquenta e dois mil euros por ano. --------------------------------  

 ----------- Frisou, não ter vontade absolutamente nenhuma de aprovar esta atualização 

extraordinária pelos factos invocados pela empresa, porque as pessoas tiveram um aumento 

salarial mínimo, pois entende que a mesma está a brincar com o Município de Oliveira do 

Bairro. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANTÓNIO PEDRO MENDES DA SILVA CAMPOS – referiu ter sido assinado um 

contrato no montante de cerca de setecentos e cinquenta mil euros e agora estão a solicitar um 

aumento do valor do contrato, com base no pressuposto que não estaria previsto no Contrato. 

No seu entender, quando a empresa celebrou o Contrato, assumiu também os riscos 

comerciais a ele inerentes. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- É da opinião que se a empresa for bem gerida, os seus administradores que 

certamente são principescamente pagos, saberão onde ir buscar estes cerca de dois mil euros 

por ano, que estão a solicitar à Câmara Municipal de Oliveira do Bairro. -------------------------------  

 ----------- Entende que, por uma questão de princípio, o Município de Oliveira do Bairro não 

deveria aprovar e aceitar este pedido de aumento, devendo a empresa Luságua aceitar e 

respeitar o Contrato que foi celebrado e o montante aí estabelecido. ------------------------------------  

 ----------- JOÃO PAULO CASTELO DA ASSUNÇÃO SOL – relembrou que nos primeiros 

tempos, a prestação de serviços decorrente do Contrato com a empresa Luságua não correram 
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nada bem, entende mesmo que correu mal. Os contentores estavam cheios, na própria 

Alameda os contentores tinham lixo fora dos mesmos provocando maus cheiros, os contentores 

andavam pelo meio da rua sempre que estava vento. Embora tenha demorado algum tempo, 

aqueles problemas foram resolvidos e agora a prestação de serviços está francamente melhor.  

 ----------- De facto, perante aquilo que sucedeu, apesar do custo contratual ser mais baixo, em 

termos de serviço prestado não correu pelo melhor. Num contrato de três anos, os primeiros 

seis meses correram francamente mal. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação a esta atualização e tendo em atenção que o Contrato entrou em vigor no 

dia 8 de janeiro e depois refere a data de início do contrato a 12 de março, questionou qual das 

datas está correta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Procurou saber se, a Assembleia Municipal não aprovar esta atualização, quais as 

implicações que daí poderão advir. A empresa deixa de prestar o serviço? A empresa começa a 

colocar menos pessoas a fazer o serviço? -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em seguida foi dado o uso da palavra ao senhor Presidente da Câmara, a fim de que 

este respondesse às questões dos Membros da Assembleia Municipal. --------------------------------  

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

tendo em atenção que houve uma mudança do prestador de serviços e dado haver um conjunto 

de rotas e circuitos, houve situações que demoraram mais do que se pretendia a serem 

regularizadas, mas neste momento encontram-se bastante melhores e o Contrato está a ser 

cumprido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou que a fatura da SUMA rondava os trinta e três mil euros por mês, enquanto 

que presentemente, a fatura da Luságua ronda os doze mil euros por mês, pelo que é fácil 

constatar a economia, implicando igualmente não fazer qualquer aumento no valor a pagar 

pelos Munícipes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou não ter sido solicitado nenhum parecer por se entender que não seria 
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necessário. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que a legislação refere ser admitida uma atualização, ou seja, é possível 

desde que aprovada, se não for aprovada não é possível. --------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que a justificação e a fundamentação é aquela que se encontra espelhada 

na Informação e a data de início do Contrato foi a 8 de janeiro. -------------------------------------------  

 ----------- Referiu que se a presente alteração contratual não for aprovada, a mesma será 

comunicada. Relativamente ao que acontecerá a seguir não poderá responder. ---------------------  

 ----------- Relembrou que o Executivo Municipal subscreveu por unanimidade este eventual 

aumento, de modo a ajudar a minorar a despesa com o aumento do salário mínimo, tanto mais 

que não é um valor significativo, mas foi o valor apresentado, sendo no entanto essa 

autorização da competência da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------  

 ----------- Foi solicitado o uso da palavra por parte do Membro Acácio Oliveira e André Chambel 

a fim de solicitarem esclarecimentos adicionais. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- ACÁCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA – ainda a propósito do aumento do salário mínimo 

nacional, relembrou que às IPSS’s não foi permitido pela Segurança Social, o aumento das 

mensalidades dos utentes --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita ao serviço de recolha do lixo, constatou que a firma Luságua recolhe 

os sacos de lixo que se encontram fora dos contentores, levanta a tampa dos mesmos e se 

estes estiverem a meio não recolhe esses lixos, porque atrás deles não anda ninguém a 

fiscalizar. Assim como, também não os lava nem higieniza. Isto significa que, o serviço prestado 

por aquela empresa é de má qualidade. Daí que, não parece justo, muito menos o argumento 

apresentado é forte para suportar este tipo de Proposta de aumento do valor a pagar pelo 

Município. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – recordou que quando 
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foi elaborado o Código da Contratação Pública a intenção era a transposição de algumas 

normas da União Europeia, de forma a que a Administração Pública recorresse à concorrência, 

seja se trate de Concurso Público ou de Ajuste Direto. Foi aquilo que o Município de Oliveira do 

Bairro fez e terão concorrido uma série de empresas e a Luságua concorreu com um 

determinado valor. Não se pode, agora, à posteriori, alterar as regras do jogo, do valor da 

adjudicação e muito menos é bom para as outras empresas que apresentaram o seu preço ao 

concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não se entende que, agora, extra contrato, ser solicitado um adicional, porque a 

empresa não mediu bem o risco. Tivessem apresentado outro preço. Até porque já estava o 

novo Governo em funções e sabiam perfeitamente que uma das intenções era o aumento do 

salário mínimo nacional. Calcularam mal! Mas isso são questões de concorrência de mercado.  

 ----------- Em seguida foi dado o uso da palavra ao senhor Presidente da Câmara, a fim de que 

este respondesse às questões formuladas pelos Membros da Assembleia Municipal. --------------  

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

referiu que estas são regras que o próprio Orçamento Geral do Estado prevê, não obriga, mas 

permite.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que, se a empresa venceu o Concurso, não pode agora a Câmara 

Municipal dizer que não é aquela a empresa a prestar o serviço porque não o consegue fazer. 

Se satisfaz os requisitos tem de ser aquela empresa, a não ser que incumpra muito e que 

chamada à atenção não reponha as situações. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi nesse pressuposto que o Executivo Municipal decidiu subscrever por unanimidade, 

talvez pela pequena dimensão de valores envolvidos. -------------------------------------------------------  

 ----------- Não estando em discussão a questão das IPSS’s, considera uma maldade, seja de 

que Governo for, sabendo que a maior parte das pessoas aufere o salário mínimo, não permitir 

o aumento das comparticipações, nem permitir o aumento das mensalidades. -----------------------  
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 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

SANTOS – tendo sido solicitada a interrupção dos trabalhos por parte da Bancada do 

PPD/PSD, informou que os trabalhos iriam ser suspensos por cinco minutos. ------------------------  

 ----------- Em seguida foram interrompidos os Trabalhos da presente Sessão da Assembleia 

Municipal pelo período de cinco minutos. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Após a interrupção dos Trabalhos da presente Sessão da Assembleia Municipal pelo 

período de cinco minutos e não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi o 

presente assunto colocado à votação. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Efetuada a votação, verificou-se que o assunto: Análise e votação para efeitos de 

aprovação da Informação/Proposta nº 134 – Mandato 2013/2017 – Contrato de Aquisição 

de Serviços de Recolha e Transporte de Resíduos Urbanos (RU) a Destino Final – 

Atualização Extraordinária de Preço, foi Rejeitado por Maioria, com 9 Votos Contra e 14 

abstenções. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi solicitado o uso da palavra a fim de ser apresentada uma 

Declaração de Voto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- JOÃO PAULO CASTELO DA ASSUNTO SOL – que apresentou a seguinte 

Declaração de Voto em nome da Bancada do PPD/PSD: ---------------------------------------------------  

 ----------- “… Depois de analisar o assunto e ouvir os esclarecimentos, entendeu abster-se 

porque de facto esta é uma Proposta ganha num concurso há pouco mais de um ano e estas 

questões têm de estar acauteladas. Há questões legais que podem ser levantadas noutros 

concursos por outras empresas e por esta razão entendemos que nos deveríamos abster …” ----  

 ----------- Em seguida, deu-se início ao ponto da Ordem de Trabalhos 5.7. – Análise e votação 

para efeitos de aprovação da Informação/Proposta n.º 135 – Mandato 2013/2017 – 

Proposta para Autorização Prévia de Assunção de Compromissos Plurianuais (LCPA) – 

Concurso Público para Fornecimento Contínuo de Gás Natural aos Edifícios Municipais, 
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sendo dado o uso da palavra ao Presidente da Câmara. ----------------------------------------------------  

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

recordou que no final do ano transato, por opção consciente e deliberada, não foi presente o 

pedido de autorização prévia a genérica referente a contratos plurianuais. Como tal, daí a razão 

virem agora estes quatro pontos que se irão discutir, nos quais somente muda o objeto. ----------  

 ----------- Mais disse ser prática normal que este tipo de contratos seja sempre superior a um 

ano, ou pelo menos mude de ano civil. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclareceu que os valores têm por base, em média, o histórico dos custos para cada 

um deles e vem aqui para cumprimento das formalidades legais. -----------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi dado o uso da palavra aos Membros da Assembleia Municipal que 

desejassem intervir. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- MIGUEL DA SILVA OLIVEIRA – dirigiu uma palavra de apreço à Associação “Centro 

Ambiente para Todos”, cujo trabalho desenvolvido prova que, com dedicação e esforço o 

objetivo é alcançado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que se calhar não é assim tão verdade a questão de não deixar legado para 

daqui a dois anos, lembrando o Contrato celebrado com a EDP Distribuição, que era para dois 

anos. ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu ter consultado o Relatório de Contas e não conseguiu fazer uma transposição. 

Este Concurso destina-se a todos os edifícios do Concelho e aqui encontra-se o valor global, o 

que permite um preço mais vantajoso. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ACÁCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA – tendo entregue a sua intervenção por escrito, 

seguidamente se transcreve a mesma: ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… Solicitamos ao Senhor Presidente da Câmara informação se alguma vez foi 

pensado em celebrar este contrato em parceria com os Concelhos vizinhos, isto é ser de 
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caracter intermunicipal? -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Existe algum caderno de encargos ou condições contratuais, se sim, porque não 

foram as mesmas anexadas a esta proposta? …” -------------------------------------------------------------  

 ----------- ANTÓNIO PEDRO MENDES DA SILVA CAMPOS – procurou saber qual o tempo 

médio para haver uma decisão para este tipo de Concurso. ------------------------------------------------  

 ----------- Em seguida foi dado o uso da palavra ao senhor Presidente da Câmara, a fim de que 

este respondesse às questões formuladas pelos Membros da Assembleia Municipal. --------------  

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

informou que a questão relacionada com a EDP, provavelmente será presente em Assembleia 

Municipal no mês de junho. Essa questão foi discutida na última reunião do Conselho Executivo 

da CIRA e por conseguinte, irá a Reunião de Câmara em tempo de vir à Assembleia Municipal 

de junho, à semelhança do que sucederá em outros Municípios que integrarem o Concurso. ----  

 ----------- Informou que a CIRA, é da CIM’s que mais Cadernos de Encargos celebra em 

conjunto. Tem sido feita uma evolução tremenda e nas mais diversas matérias. ---------------------  

 ----------- Relembrou que se trata somente de uma autorização prévia, que poderia ter sido 

genérica, mas entendeu que não o devia fazer e já explicou o porquê. Esta é específica. 

Somente depois de haver uma autorização prévia é que se elaboram os Cadernos de 

Encargos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu ser difícil de estabelecer prazos, uma vez que estão muitos fatores em jogo, os 

concorrentes, questões por muito menores que possam ser, as dificuldades processuais, 

eventual existência de reclamações, pelo que é muito difícil referir um prazo, poderão ser três 

ou quatro meses, mas também pode ser menos. Mais disse que uma empreitada, cujo projeto 

tem de ser elaborado no exterior e até iniciar a obra no terreno, que implique visto do Tribunal 

de Contas, a correr bem demora um ano e meio. --------------------------------------------------------------  
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 ----------- Não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi o presente assunto 

colocado à votação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Efetuada a votação, verificou-se que o assunto: Análise e votação para efeitos de 

aprovação da Informação/Proposta n.º 135 – Mandato 2013/2017 – Proposta para 

Autorização Prévia de Assunção de Compromissos Plurianuais (LCPA) – Concurso 

Público para Fornecimento Contínuo de Gás Natural aos Edifícios Municipais, foi 

Aprovado por Unanimidade, dos Membros da Assembleia Municipal presentes.  --------------------  

 ----------- Em seguida, deu-se início ao ponto da Ordem de Trabalhos 5.8. – Análise e votação 

para efeitos de aprovação da Informação/Proposta n.º 136 – Mandato 2013/2017 – 

Proposta para Autorização Prévia de Assunção de Compromissos Plurianuais (LCPA) – 

Prestação de Serviços para a Manutenção dos Elevadores de Edifícios Municipais, sendo 

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

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

tendo em atenção ter efetuado uma introdução genérica no ponto anterior, extensivo a este e 

aos dois seguintes, uma vez que somente muda o objeto, apenas prestará algum 

esclarecimento que possa vir a ser necessário. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que o objetivo é cumprir a Lei e tentar que o custo seja revisto em baixa, 

muito embora possa suceder o contrário. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi dado o uso da palavra aos Membros da Assembleia Municipal que 

desejassem intervir. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ACÁCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA – tendo entregue a sua intervenção por escrito, 

seguidamente se transcreve a mesma: ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… Senhor Presidente da Câmara Municipal, esclareça a Bancada do Partido 

Socialista, porque é que considera a razão de abertura de procedimento por, ajuste directo, 

para a prestação de serviços para a manutenção dos elevadores de edifícios municipais e não 
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por concurso público? E qual a lei que o obriga a ter o caracter de compromisso plurianual? ----  

 ----------- - Depois não entendemos que sendo o encargo previsto para o prazo contratual de 3 

anos, aqui estejam mencionados os anos de 2017, 2018, 2019 e 2020, isto quer dizer que o 

próximo executivo terá que obrigatoriamente trabalhar e gerir a autarquia com encargos de um 

executivo que está de malas aviadas e que não deixa ao próximo qualquer margem ou poder 

de negociação. (acha isto certo?) …” ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em seguida foi dado o uso da palavra ao senhor Presidente da Câmara, a fim de que 

este respondesse às questões formuladas pelo este Membro da Assembleia Municipal. ----------  

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

confirmou que gostaria que tal acontecesse se fosse consigo. Esclareceu que não sucedeu 

com o seu antecessor, porque a Lei não obrigava a tal, ou seja, as Leis estão muito mais 

restritivas, muito mais cautelosas. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita ao tipo de procedimento, informou que é a Lei que estabelece os 

limites e deixa ao critério dos Municípios as opções, que são para exercer e assumir. -------------  

 ----------- Foi solicitado o uso da palavra por parte do Membro André Chambel a fim de prestar 

um esclarecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – relembrou que há 

poucos minutos foi aprovada uma autorização prévia para o lançamento de um Concurso 

Público, que abrangerá os anos de 2017 e 2018, ou seja, inclui o próximo Mandato. O assunto 

foi votado por unanimidade. Agora, sendo este por Ajuste Direto, porque o valor é 

significativamente inferior e assim o Concurso será mais rápido de realizar. No caso de o 

Presidente da Câmara desejar, poderia ter feito um Ajuste Direto até outubro e provavelmente 

nem teria de vir à Assembleia Municipal. Contudo, neste caso em concreto, o que se pretende é 

que haja uma poupança mensal e por conseguinte, estende o prazo para que a entidade possa 

apresentar um valor mais favorável ao Município. -------------------------------------------------------------  
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 ----------- Disse mais uma vez, considerar estranho que o ponto anterior tenha sido aprovado 

por unanimidade, relativo a um Concurso Público que vai até 2018 e no valor de cento e oitenta 

e quatro mil euros. Neste caso do Ajuste Direto, por treze mil oitocentos e sessenta euros, que 

se estende até 2020, já há inconveniente. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANTÓNIO PEDRO MENDES DA SILVA CAMPOS – referiu já ter lidado com 

situações idênticas e esclareceu que, quanto mais alargado forem os anos, menos se paga, 

pelo que, entende que o Presidente da Câmara está a defender os interesses da Câmara 

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

 ----------- Não havendo nenhum Membro que desejasse intervir, foi o presente assunto colocado 

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

 ----------- Efetuada a votação, verificou-se que o assunto: Análise e votação para efeitos de 

aprovação da Informação/Proposta n.º 136 – Mandato 2013/2017 – Proposta para 

Autorização Prévia de Assunção de Compromissos Plurianuais (LCPA) – Prestação de 

Serviços para a Manutenção dos Elevadores de Edifícios Municipais, foi Aprovado por 

Unanimidade, dos Membros da Assembleia Municipal presentes.  ----------------------------------------  

 ----------- Em seguida, deu-se início ao ponto da Ordem de Trabalhos 5.9. – Análise e votação 

para efeitos de aprovação da Informação/Proposta n.º 137 – Mandato 2013/2017 – 

Proposta para Autorização Prévia de Assunção de Compromissos Plurianuais (LCPA) – 

Serviço Integrado de Comunicações Voz Fixa, Voz Móvel e Internet, sendo dado o uso da 

palavra ao Presidente da Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

disse que apenas mudava o objeto, sendo que estava a ser considerada a dimensão, por forma 

a garantir melhores preços, tendo por base o histórico de consumos. -----------------------------------  

 ----------- Não havendo nenhum Membro da Assembleia Municipal que desejasse intervir, foi o 

presente assunto colocado à votação. ----------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Efetuada a votação, verificou-se que o assunto: Análise e votação para efeitos de 

aprovação da Informação/Proposta n.º 137 – Mandato 2013/2017 – Proposta para 

Autorização Prévia de Assunção de Compromissos Plurianuais (LCPA) – Serviço 

Integrado de Comunicações Voz Fixa, Voz Móvel e Internet, foi Aprovado por 

Unanimidade, dos Membros da Assembleia Municipal presentes. ---------------------------------------  

 ----------- Em seguida, deu-se início ao ponto da Ordem de Trabalhos 5.10. – Análise e votação 

para efeitos de aprovação da Informação/Proposta n.º 138 – Mandato 2013/2017 – 

Proposta para Autorização Prévia de Assunção de Compromissos Plurianuais (LCPA) – 

Prestação de Serviços de Serviço de Vigilância do Edifício dos Paços do Concelho. -------  

 ----------- Não sendo necessário efetuar qualquer apresentação prévia, por semelhança com os 

pontos anteriores e não havendo nenhum Membro da Assembleia Municipal que desejasse 

intervir, foi o presente assunto colocado à votação. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Efetuada a votação, verificou-se que o assunto: 5.10. – Análise e votação para 

efeitos de aprovação da Informação/Proposta n.º 138 – Mandato 2013/2017 – Proposta 

para Autorização Prévia de Assunção de Compromissos Plurianuais (LCPA) – Prestação 

de Serviços de Serviço de Vigilância do Edifício dos Paços do Concelho, foi Aprovado 

por Unanimidade, dos Membros da Assembleia Municipal presentes. ---------------------------------  

 ----------- Em seguida, deu-se início ao ponto da Ordem de Trabalhos 5.11. – 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, 

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

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

relembrou que o presente ponto foi introduzido na Sessão da Assembleia Municipal anterior, 

tendo sido discutido amplamente e pouco antes de ser votado foi decidido pela Mesa proceder 
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à sua retirada, pelo que se reserva para a prestação de eventuais esclarecimentos.----------------  

 ----------- Recordou que a tecnologia, o futuro, não recuam. A eficiência e a eficácia versus 

economia, versus custo de imobilizado, numa fase estritamente inicial, pode ter um imobilizado 

maior e não ter a eficiência que se espera. Seguramente que a inovação somente pode ir nesse 

sentido, a eficiência será tendencialmente maior, o efeito na defesa do ambiente é, segundo os 

técnicos, muito elevado. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que, qualquer dia, torna-se mais dispendioso repor uma luminária de há 

vinte anos porque começam a escassear, logo o peso do imobilizado será superior e para as 

contas da concessão tem um peso muito mais negativo do que terá a aceitação desta adenda.  

 ----------- Informou ainda que, na maior parte dos Municípios que já decidiram a este respeito, 

esta adenda foi aprovada, deixando claro que, o próximo Presidente da Câmara terá de 

negociar uma nova concessão, mas certamente que o poder negocial será muito superior se for 

levado a efeito com carater intermunicipal. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na sua opinião pessoal, será uma boa decisão a aceitação desta adenda, na 

continuidade da evolução tecnológica e sobretudo na melhoria da qualidade do ambiente. -------  

 ----------- Seguidamente foi dado o uso da palavra aos Membros da Assembleia Municipal que 

desejassem intervir. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – mencionou que a alteração 

ao Anexo, mexe com um Contrato de vinte anos, que foi estabelecido entre o Município e uma 

empresa e que há-de ser revisto pelo próximo Executivo Municipal e certamente que será uma 

negociação complicada. Assim sendo, não vê qual a necessidade ou a urgência de se proceder 

a esta alteração, quando de facto, quem vier a seguir o fará daqui a cinco meses. ------------------  

 ----------- Relativamente aos ganhos que daqui poderiam advir, financeiros ou ambientais, de 

trocar algumas lâmpadas, será mínimo. --------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Acrescentou que desconhece qual o efetivo impacto de se mexer neste anexo, sendo 

um assunto demasiado complexo para se estar a alterar e sem haver qualquer motivo para tal, 

porque certamente que as lâmpadas vão continuar a iluminar nos próximos cinco meses e 

quem vier a seguir há-de analisar esta questão com todo o cuidado e aceitará ou não a 

alteração a este anexo. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por conseguinte, entende que se deve rejeitar esta Proposta, de forma a não 

condicionar o Executivo Municipal que vier a seguir. ----------------------------------------------------------  

 ----------- MIGUEL DA SILVA OLIVEIRA – confirmou que efetivamente se pode empolar o 

imobilizado, não sabe é a dimensão do imobilizado que se vai empolar. --------------------------------  

 ----------- Referiu que não se pode absorver tudo aquilo que é vendido, sem questionar 

efetivamente tudo o que consta do documento e este é vasto. ---------------------------------------------  

 ----------- Informou ter partilhado com o Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, um 

Relatório da Área Metropolitana de Lisboa, que avalia o Anexo I. De facto não é contra a 

tecnologia LED, contudo, vai-se estar a assinar um documento que vai permitir reduzir os níveis 

de iluminação nas vias públicas. Questionou quem é que vai assumir a responsabilidade com a 

segurança rodoviária, o Município ou a Concessionária? ----------------------------------------------------  

 ----------- Ao terem sido solicitados esclarecimentos por parte da Bancada do CDS-PP ao 

Presidente da Câmara, este respondeu em termos de eficiência, mas no ponto 2 é mencionada 

a questão do rendimento, que é 55%. Tendo investigado a questão das eficiências nos 

manuais, constatou que a eficiência das luminárias do Município de Oliveira do Bairro, são de 

100 a 140 lm/W, enquanto que uma lâmpada de vapor de sódio tem entre 100 e 180 lm/W. Ao 

passar por um arruamento com iluminação LED, verifica-se que o nível de iluminação é muito 

inferior se tivesse uma lâmpada de vapor de sódio, que é a lâmpada tradicional. --------------------  

 ----------- No que respeita ao imobilizado, referiu não ter conseguido detetar onde é que as 

mesmas se encontram, questionando se estão refletidas nas Contas da Autarquia.-----------------  
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 ----------- Relembrou que se está a negociar com uma empresa privada e não uma empresa 

pública e por conseguinte deve-se distinguir aquilo que é Rede IP e Rede de Distribuição de 

Energia.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- É da opinião que se deve começar a incorporar a tecnologia LED, mas não se pode 

ficar somente por aqui, uma vez que os níveis de controlo dos LED’s permitem muitas situações 

que não vêm especificadas no Anexo. Continua-se a ter uma Rede IP gerida com tecnologia de 

há quarenta anos e este Anexo não refere a questão do dimming, do controlo ponto a ponto, do 

controlo de descarregar um perfil de carga de acordo com o fluxo rodoviário e a hora do dia. 

Todas estas situações não são especificadas, pelo que poderá haver outros encargos. -----------  

 ----------- Mais disse que tudo é trocado, quer tenham mudado a armadura de vapor de sódio há 

quatro meses, naquela Rua trocam tudo. E porquê? Porque não existe um cadastro de 

iluminação pública do Município. Ninguém sabe qual a potência que existe em cada Rua. 

Ninguém controla a potência das Lâmpadas. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que o Anexo em causa deveria ser mais específico, daí apelar à 

consciência de cada um, uma vez que desconhece quais as reais implicações que poderá ter 

para o Município, sendo que a melhor opção, do seu ponto de vista, é votar contra e quem vier 

a seguir certamente que terá mais margem de manobra para negociar com uma empresa 

privada.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – considerou que, 

analisando o Relatório da Área Metropolitana de Lisboa, relativamente ao Anexo I, são 

apresentadas várias Propostas de alterações a introduzir no Anexo I. São levantadas uma série 

de questões preocupantes, sendo que, o próximo Executivo deve ter em atenção algumas 

salvaguardas que terão de ser tidas em conta relativamente a oportunidades que possam surgir 

no futuro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deu a conhecer que o documento para a eficiência energética elaborado em janeiro 
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de 2011 e revisto em setembro de 2012 encontra-se desatualizado face à atualização 

tecnológica e à nova edição da EN13201, define contudo orientações e níveis para as vias mais 

aceitáveis do que o novo Anexo I, documento no qual se regrediu relativamente a estas 

orientações e níveis de iluminação para as vias de comunicação. ----------------------------------------  

 ----------- Assim, sendo este um documento de natureza contratual, deverá ter-se em atenção a 

filosofia constante do documento de referência para a iluminação pública em Portugal, edição 

de 2012, pois este é o documento de referência técnica estabelecida pelo Governo para os 

Projetos de eficiência energética da iluminação pública a financiar pelo Programa PO SEUR - 

Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos. ----------------------------  

 ----------- A sua não observação pelo Anexo I, poderá implicar incompatibilidades técnicas e 

assim a inelegibilidade dos projetos de eficiência energética na iluminação pública a submeter 

pelos Municípios ao PO SEUR. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tal significa, do seu ponto de vista que, a aprovação destas normas inscritas no 

Anexo I podem inviabilizar qualquer tipo de investimento co-financiado por parte dos Programas 

Operacionais para aumentar a eficiência energética na iluminação pública do Concelho. ---------  

 ----------- Mencionou que o documento emanado pela Área Metropolitana de Lisboa coloca 

diversas questões e propostas de alteração ao Anexo I, documento esse que vincula o 

Município e sem garantia de salvaguarda por parte de uma empresa pública, porque sendo esta 

uma empresa privada, tem como finalidade o lucro e não o bem geral. ---------------------------------  

 ----------- Para terminar, propôs a todos os presentes que o presente documento fosse rejeitado, 

para que, posteriormente e com calma, sem a pressa solicitada pela ANMP e que não 

auscultou previamente os Municípios ou sequer as entidades Intermunicipais, para elaboração 

do referido Anexo I. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- JOÃO PAULO CASTELO DA ASSUNÇÃO SOL – referiu ser um assunto bastante 

delicado e que demonstra a importância que a Assembleia Municipal tem na gestão do 
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Município. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou que na Sessão da Assembleia Municipal onde o presente assunto esteve 

presente e tendo em atenção os argumentos apresentados pela Câmara Municipal, disse que 

estava inclinado em votar favoravelmente o presente assunto. Após a intervenção do Membro 

Miguel Oliveira naquela mesma Sessão, começaram-se a levantar algumas dúvidas, daí a 

Mesa ter entendido retirar o assunto da Ordem de Trabalhos. ---------------------------------------------  

 ----------- O tempo que mediou entre uma e outra Assembleia Municipal, permitiu perceber um 

pouco melhor o que estava em causa. Se antes, como referiu, estava inclinado para uma 

votação favorável, agora já não é assim, uma vez que houve várias questões que se foram 

levantando. A primeira decorre do facto de o contrato inicial ter sido celebrado entre duas 

entidades públicas e neste momento a EDP Distribuição já não é uma empresa pública, já não 

tem um fim público. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse estranhar que uma empresa privada, a três anos de terminar o contrato e a 

cinco meses de eleições autárquicas, venha com uma proposta de adenda ao Contrato deste 

tipo, cuja intervenção foi levada a efeito por parte da ANMP e não diretamente com o 

Municípios. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Refere ter bastantes dúvidas, nomeadamente o de deixar à consideração da empresa 

a gestão de stocks e de igual modo a questão da luminosidade e que, segundo o Relatório da 

Assembleia Metropolitana de Lisboa, o Município fica a perder. -------------------------------------------  

 ----------- Tendo em atenção haver dúvidas quanto a questões relacionadas com custos, 

eficiência e de poupanças, pelo que, a cinco meses de terminar o Mandato Autárquico e a três 

anos do términos do contrato, informou que a Bancada do PPD/PSD irá votar contra a referida 

Adenda ao Contrato, considerando no entanto que o Executivo Municipal que entrar em 

funções deve iniciar negociações tendentes à celebração do novo Contrato tão breve quanto 

possível.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – tendo em atenção que 

no dia seguinte se comemoram quarenta e três anos do 25 de abril e pelas suas contas há um 

minuto atrás fez quarenta e três anos que nos emissores de Lisboa, o locutor dizia à Nação: 

Faltam cinco minutos para as vinte e três horas, convosco a canção vencedora do Festival da 

Canção: E Depois do Adeus de Paulo de Carvalho. A partir daqui o 25 de abril estava em 

marcha.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em seguida foi dado o uso da palavra ao senhor Presidente da Câmara, a fim de que 

este respondesse às questões formuladas pelos Membros da Assembleia Municipal. --------------  

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

pelo que foi ouvindo, parecem inexistir dúvidas por parte dos Membros da Assembleia 

Municipal e por conseguinte não se irá alongar muito, uma vez que há situações que são 

inequívocas, como o termo do Contrato daqui a três anos e o Mandato daqui a cinco ou seis 

meses. Que a tecnologia vai avançar também é algo muito objetivo, que a força conjunta é 

muito maior do que a individual. Que a EDP vai querer ganhar a concessão e dificilmente outra 

entidade conseguirá ganhar. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que o atual Executivo Municipal está já a trabalhar no assunto, e tanto assim é 

que votou por unanimidade a presente Adenda, mas naturalmente que a Assembleia é 

soberana e o eventual prejuízo não será para o Presidente da Câmara mas sim para o 

Concelho e a respetiva dimensão ninguém conseguirá dizer. ----------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que a rejeição da presente Adenda ao Contrato somente trará prejuízo 

para o Concelho, para o Município, para o Ambiente. --------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi o presente assunto 

colocado à votação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Efetuada a votação, verificou-se que o assunto: Análise e Votação para efeitos de 

aprovação da Informação/Proposta nº 128 – Mandato 2013/2017 – Alteração ao Anexo I 
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do Contrato de Concessão de Distribuição de Energia Elétrica de Baixa Tensão 

Celebrado entre o Município de Oliveira do Bairro e a EDP-Distribuição, foi Rejeitado por 

Maioria, com 21 Votos Contra e 2 abstenções. ----------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – tendo em atenção que se deveria dar de imediato seguimento aos assuntos 

constantes da presente Ordem de Trabalhos, questionou os Membros, se tinham alguma 

oposição a que se aprovasse o teor das respectivas deliberações em minuta. ------------------------  

 ----------- Não havendo nenhum Membro da Assembleia Municipal que se opusesse, 

consideraram-se aprovadas em Minuta as deliberações tomadas relativamente aos assuntos 

constantes da Ordem de Trabalhos da presente Sessão da Assembleia Municipal, “5.2. – 

Análise e votação para efeitos de aprovação da Informação/Proposta n.º 142 – Mandato 

2013/2017 – Atribuição de Louvor ao Conservatório de Artes e Comunicação – Filarmónica 

União de Oliveira do Bairro; 5.4. – Apreciação e votação do Relatório de Gestão de 2016, 

Documentos de Prestação de Contas 2016, Inventário do ano de 2016 e Aplicação do 

Resultado Liquido do Exercício 2016; 5.5. – Análise e votação para efeitos de aprovação da 

Informação da Divisão Financeira – Autorização Prévia da Assembleia Municipal – Concessão 

de Subsídio à Comissão Vitivinícola da Região da Bairrada; 5.6. – Análise e votação para 

efeitos de aprovação da Informação/Proposta nº 134 – Mandato 2013/2017 – Contrato de 

Aquisição de Serviços de Recolha e Transporte de Resíduos Urbanos (RU) a Destino Final – 

Atualização Extraordinária de Preço; 5.7. – Análise e votação para efeitos de aprovação da 

Informação/Proposta n.º 135 – Mandato 2013/2017 – Proposta para Autorização Prévia de 

Assunção de Compromissos Plurianuais (LCPA) – Concurso Público para Fornecimento 

Contínuo de Gás Natural aos Edifícios Municipais; 5.8. – Análise e votação para efeitos de 

aprovação da Informação/Proposta n.º 136 – Mandato 2013/2017 – Proposta para Autorização 

Prévia de Assunção de Compromissos Plurianuais (LCPA) – Prestação de Serviços para a 

Manutenção dos Elevadores de Edifícios Municipais; 5.9. – Análise e votação para efeitos de 
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aprovação da Informação/Proposta n.º 137 – Mandato 2013/2017 – Proposta para Autorização 

Prévia de Assunção de Compromissos Plurianuais (LCPA) – Serviço Integrado de 

Comunicações Voz Fixa, Voz Móvel e Internet; 5.10. – Análise e votação para efeitos de 

aprovação da Informação/Proposta n.º 138 – Mandato 2013/2017 – Proposta para Autorização 

Prévia de Assunção de Compromissos Plurianuais (LCPA) – Prestação de Serviços de Serviço 

de Vigilância do Edifício dos Paços do Concelho; 5.11. – 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”. -------------------------------------------------------  

 ----------- Posto isto, o senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, deu por encerrada 

a presente Sessão da Assembleia Municipal, na qual se Aprovaram em Minuta, as deliberações 

sobre os seguintes assuntos constantes da Ordem de Trabalhos: 5.2. – Análise e votação para 

efeitos de aprovação da Informação/Proposta n.º 142 – Mandato 2013/2017 – Atribuição de 

Louvor ao Conservatório de Artes e Comunicação – Filarmónica União de Oliveira do Bairro; 

5.4. – Apreciação e votação do Relatório de Gestão de 2016, Documentos de Prestação de 

Contas 2016, Inventário do ano de 2016 e Aplicação do Resultado Liquido do Exercício 2016; 

5.5. – Análise e votação para efeitos de aprovação da Informação da Divisão Financeira – 

Autorização Prévia da Assembleia Municipal – Concessão de Subsídio à Comissão Vitivinícola 

da Região da Bairrada; 5.6. – Análise e votação para efeitos de aprovação da 

Informação/Proposta nº 134 – Mandato 2013/2017 – Contrato de Aquisição de Serviços de 

Recolha e Transporte de Resíduos Urbanos (RU) a Destino Final – Atualização Extraordinária 

de Preço; 5.7. – Análise e votação para efeitos de aprovação da Informação/Proposta n.º 135 – 

Mandato 2013/2017 – Proposta para Autorização Prévia de Assunção de Compromissos 

Plurianuais (LCPA) – Concurso Público para Fornecimento Contínuo de Gás Natural aos 

Edifícios Municipais; 5.8. – Análise e votação para efeitos de aprovação da 

Informação/Proposta n.º 136 – Mandato 2013/2017 – Proposta para Autorização Prévia de 
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Assunção de Compromissos Plurianuais (LCPA) – Prestação de Serviços para a Manutenção 

dos Elevadores de Edifícios Municipais; 5.9. – Análise e votação para efeitos de aprovação da 

Informação/Proposta n.º 137 – Mandato 2013/2017 – Proposta para Autorização Prévia de 

Assunção de Compromissos Plurianuais (LCPA) – Serviço Integrado de Comunicações Voz 

Fixa, Voz Móvel e Internet; 5.10. – Análise e votação para efeitos de aprovação da 

Informação/Proposta n.º 138 – Mandato 2013/2017 – Proposta para Autorização Prévia de 

Assunção de Compromissos Plurianuais (LCPA) – Prestação de Serviços de Serviço de 

Vigilância do Edifício dos Paços do Concelho; 5.11. – 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, sendo lavrada a presente Ata, que vai ser 

assinada pelo Presidente, respectivos Secretários e outros Membros da Assembleia que o 

desejem fazer. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 


