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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA EM 

VINTE E OITO DE ABRIL DO ANO DE DOIS 

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

 

 ----------- Aos vinte e oito dias do mês de abril, do ano de dois mil e dezassete, no Salão Nobre 

da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, realizou-se a Sessão Extraordinária da Assembleia 

Municipal, com a seguinte Ordem de Trabalhos: ---------------------------------------------------------------  

 ----------- 1 - INÍCIO DOS TRABALHOS --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2 - EXPEDIENTE -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3 - INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO -------------------------------------------------------  

 ----------- 4 - ORDEM DO DIA ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 4.1 - Apreciação dos Relatórios Anuais dos Conselhos e Comissões de Oliveira 

do Bairro, referentes ao ano de 2016; --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 4.2 – Análise das atas das reuniões da Mesa da Assembleia e da Comissão 

Permanente, tidas com as Associações das Freguesias de Palhaça e Oliveira do Bairro; -  

 ----------- 4.3 - Análise sobre o assunto dos Transportes dos alunos do IPSB não 

abrangidos pelos Contratos de Associação. ----------------------------------------------------------------  

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

secretariado 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, Jorge Ferreira Pato e Lília Ana 

da Cruz Oliveira Martins Águas. ------------------------------------------------------------------------------------  



 

Sessão da Assembleia Municipal de 28.04’17   2|62 

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

ACÍLIO DIAS VAZ E GALA, GLADYS DEL CARMEN FERREIRA DE OLIVEIRA, SUSANA 

MARISA MARTINS NUNES e VÍTOR MANUEL BASTOS DE OLIVEIRA. ------------------------------  

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

SANTOS – informou que os Membros Manuel Pereira, Gladys Oliveira, 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.------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais informou que o Membro Susana Nunes, solicitou a sua justificação e 

substituição, sendo que deveria ser substituída pelo Membro Anália Rosa, a qual, por 

imperativos profissionais não poderá estar presente, não sendo, por conseguinte substituída. ---  

 ----------- De igual forma, deu a conhecer que os Membros Duarte Novo, Presidente da Junta da 

União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa, Vítor Oliveira, Presidente da Junta de 

Freguesia de Oiã, Márcio Oliveira, Presidente da Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro e 

Manuel Martins, Presidente da Junta de Freguesia da Palhaça, informaram por escrito que não 

poderiam estar presente e solicitando as suas substituições por Acílio dos Santos Ferreira, Gina 
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Maria de Pinho Diogo, Manuel Jorge Henriques Pereira e Jorge Manuel Jesus Ribeiro, 

respetivamente, que se encontravam presentes, sendo por conseguinte convidados 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. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu ainda, ter sido informado pelo Presidente da Câmara que o Vereador Paulo 

Caiado não se encontrava presente por razões profissionais e por conseguinte, não poderia ser 

substituído. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Municipal, deu nota ter recebido o primeiro número da Revista das Assembleias Municipais, a 

qual é propriedade da Associação de Estudos de Direito Regional e Local e cujo Diretor é 

António Cândido de Oliveira. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Posteriormente deu uma breve nota dos objetivos e conteúdo daquela mesma revista.  

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

Municipal de 10 de fevereiro de 2017, 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. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Membro André Chambel, solicitando pequenas correções ao teor da 

referida ata, tendo essas sugestões de correção sido aceites pela Mesa da Assembleia 

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

 ----------- Seguidamente foi a Ata da Sessão Ordinária de 10 de fevereiro de 2017 colocada à 

votação.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo qualquer sugestão de melhoria ou correção, foi a Ata da Sessão 
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Ordinária de 10 de fevereiro de 2017 colocada à votação. --------------------------------------------------  

 ----------- Efetuada que foi a Votação, a Ata, datada de 10 de fevereiro de 2017, foi Aprovada 

com 19 Votos a Favor. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Comissão Permanente, 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 

“Mamarrosa Futebol Clube”. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Direção do “Mamarrosa Futebol Clube” Carlos Rocha – que tendo 

entregue por escrito a sua intervenção, seguidamente se transcreve: -----------------------------------  

 ----------- “… Mamarrosa Futebol Clube. Quem somos? ------------------------------------------------------  

 ----------- Uma das maiores associações em atividade sem fundo lucrativo que pertence a este 

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

 ----------- Não somos mais que um pequeno e humilde clube que gosta de dignificar o desporto 

nomeadamente o Futebol. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Somos um clube que se viu nascer em 1941, fruto do trabalho, da dedicação e da 

vontade daqueles que fizeram por isso, chegando a correr além-fronteiras para conseguir algo 

mais que desse valor a este Clube. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Somos um clube que os demais no passado e nós atualmente carregam ao peito um 

símbolo, símbolo este pequeno de apenas três letras MFC, mas que muitos gostam e ate 

engraçam e outros que o invejam, talvez pelo seu formato e cores. --------------------------------------  

 ----------- Símbolo este não de muito palmarés, apenas campeão zona sul e vice-campeão na II 

divisão distrital de Aveiro – juniores na época de 1976/1977. ----------------------------------------------  
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 ----------- Símbolo que vigora há 75 anos a fazer história pela Mamarrosa, pelo concelho e pela 

associação de futebol de Aveiro, tudo isto graças ao esforço dos diversos dirigentes, 

treinadores, jogadores, patrocinadores, entidades autárquicas e publico em geral que tudo 

fizeram e continuam a fazer para que a chama do MFC se mantenha viva e para que os atuais 

dirigentes não percam a vontade. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Símbolo que respeita o adversário e respeita a quem por ele ajuda não tendo 

vergonha, nem vingança, nem egoísmo mas sim humildade e consciência, que temos de 

colaborar, compreender e esperar. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Somos um clube que além do Futebol estamos sempre em colaboração/participação 

direta ou indiretamente em algumas atividades organizadas pelas entidades 

autárquicas/camarárias assim como pelas associações vizinhas e da nossa Terra. -----------------  

 ----------- Em complemento à nossa atividade futebolística, temos realizado alguns eventos de 

âmbito festivo, comemorativos, de homenagem e angariação, tais como jantares, torneios e 

mais recente o aniversário dos 75 anos dos quais tanto nos orgulhamos. ------------------------------  

 ----------- Atualmente somos uma equipa de Futebol sénior que participa no campeonato da 2ª 

divisão distrital de Aveiro lutando contra tudo e todos para tentar atingir os objetivos pretendidos 

que por vezes não são tão fáceis devido a imensas situações nomeadamente à falta de verbas 

e principalmente a falta de espaço físico próprio para o MFC. ---------------------------------------------  

 ----------- Somos um clube que temos alguns sócios ativos e com bastantes simpatizantes. ------  

 ----------- Do nosso património consta uma sede e um campo situado na Mamarrosa rua 

enfermeiro Manuel Pato, o nosso Gorgulhão, poderei dizer, o nosso porque foram diversas as 

pessoas que à maneira delas contribuíram e doaram o chão, o pelado e agora semi-ervado, 

para que hoje o MFC tenha um campo próprio. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Campo este que espera e merece que lhe seja atribuído a igualdade de direitos como 

outros do concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Ou seja o MFC precisa que a sua casa melhore as suas condições, precisa de um 

relvado sintético, uma remodelação nos balneários e até precisa de uma pequena bancada. ----  

 ----------- Queremos e vamos continuar com o nosso futebol sénior e o nosso desejo será 

também ver o futebol jovem a correr pela bola, mas para isso primeiro temos que lhes oferecer 

as condições que os motivem face às exigências que a própria competição exige. ------------------  

 ----------- Atualmente partilhamos um campo em Bustos com outra equipa, solução que a 

câmara nos ofereceu e que muito estamos gratos, mas não é fácil por diversas razões. -----------  

 ----------- Acreditem que não é de bom agrado do nosso povo estarmos nesta situação mas se o 

fizemos foi só para irmos ao encontro de melhores condições para que pudéssemos melhorar a 

qualidade do nosso futebol e nestas duas épocas passadas já se notou a diferença. ---------------  

 ----------- Meus Senhores: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esta é a nossa força: --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Treinar com dedicação ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Jogar com Paixão… ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quem é que nós somos? ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- MFC ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O que é que nós queremos? -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Vencer, Vencer, Vencer -----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

SANTOS – na pessoa do Presidente do “Mamarrosa Futebol Clube” agradeceu a todos os 

Membros dos órgãos sociais que, com toda a humildade vem mantendo a chama acesa 

perante todas as dificuldades e constrangimentos, nomeadamente no que respeita às 



 

Sessão da Assembleia Municipal de 28.04’17   7|62 

infraestruturas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 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. A duração deste período não pode exceder os 30 minutos e 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 …” -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 
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SANTOS - questionou o público presente, a fim de verificar se alguém desejava intervir, dando 

de seguida o uso da palavra ao primeiro interveniente. ------------------------------------------------------  

 ----------- 1.º Interveniente do Público Noémio Ferreira, residente na freguesia de Oiã – que 

tendo entregue por escrito a sua intervenção, seguidamente se transcreve: ---------------------------  

 ----------- “… Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Dr. Manuel Nunes, antes de mais 

e para que fique bem claro, o assunto que hoje me trás a esta camara, é tão somente de 

caracter pessoal, profissional e empresarial. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- A maioria dos presentes tem verificado que desde as ultimas eleições autárquicas, 

tenho vindo a participar pontualmente em Reuniões de Câmara e Assembleias Municipais, 

tendo em conta que perante os resultados das últimas eleições fiquei em quarto na lista pela 

qual concorri, ora sendo eleitos apenas três Vereadores, cumpre-me a mim substituir em 1º 

lugar, qualquer dos vereadores eleitos pelo CDS-PP que por impossibilidades não possam 

estar presentes nas citadas reuniões. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que a Politica se refere desde já quero também aqui esclarecer que, não tenho 

nem nunca tive qualquer filiação partidária e se nas ultimas eleições autárquicas fiz parte da 

Lista candidata do CDS-PP á Camara Municipal, em consciência aceitei o desafio, mas como 

independente e com a condição de que caso viesse a ser eleito somente aceitaria uma Pasta 

para a qual julgo estaria preparado, tendo em conta a minha Carreira profissional, ou seja 

eventualmente Vereador responsável pelas Obras Publicas e/ou Vereador responsável pelas 

Obras Particulares, e nunca qualquer outra pasta. ------------------------------------------------------------  

 ----------- Que isto fique bem claro na mente de todos os presentes tendo em conta o assunto 

que hoje me trás a esta Camara, que de politica volto a referir não tem rigorosamente nada a 

ver. ------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quanto ao assunto que me trás aqui hoje e para também elucidar os presentes que 

menos me conhecem, refiro que sou licenciado em Engenharia Civil desde 1991, e que a partir 
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dessa data sempre trabalhei na minha área profissional, inicialmente por conta de outrem e 

posteriormente por conta própria. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que se refere a minha actividade profissional e também de forma a elucidar todos 

os presentes, para que não se confundam as empresas as quais pertenço, no ano de 2002, 

fundei a minha própria empresa “Ecolitoral – Engenharia e Construções Lda”, com sede em 

Oiã, e com ela trabalho desde então e até a presente data, realizando trabalhos de Projecto, 

Obras e sobretudo Promoção Imobiliária. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Posteriormente, em 2005, e para ajudar um irmão, a que em determinada altura da 

sua vida as coisas correram menos bem, foi constituída uma outra empresa, nome Área Modelo 

– Construção Civil e Promoção Imobiliária Lda, sociedade por quotas, sendo sócios, o meu Pai, 

o meu Irmão e eu próprio, única e exclusivamente com o propósito de com a nossa ajuda voltar 

a colocar no mundo do trabalho o meu irmão, pois tanto o meu pai como eu, cada um tinha a 

sua própria empresa, note-se que todas as empresas operavam na mesma área de trabalho, e 

por isso já nem eu nem o meu pai necessitaríamos de ter mais uma empresa. -----------------------  

 ----------- E é sobre a actividade desta empresa criada, Área Modelo e sobre a sua ligação com 

a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro na pessoa do Sr. Presidente, que hoje me apresento 

nesta Assembleia Municipal e nela pretendo intervir, para obter esclarecimentos, analisar os 

compromissos assumidos pelas partes e o seu cumprimento, previsão temporal para resolução 

das obrigações da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro para com esta empresa, etc., etc. e 

ainda elucidar todos os presentes sobre o problema gravíssimo criado pela Camara Municipal 

de Oliveira do Bairro, a esta empresa. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Voltemos a datas, a empresa Área Modelo, como seu 1º investimento, decidiu adquirir 

um Lote de terreno designado por Lote nº 6, destinado a construção de um edifício misto de 

habitação e comércio composto por 10 frações, sito no Parque do Cruzeiro, em Oiã, lote 

resultante do alvará de Loteamento nº 102/2001, tendo-se realizado a escritura de compra e 
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venda do imóvel no dia 30/09/2005. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dois ou três meses volvidos sobre a data da escritura, esta empresa foi contactada 

pelo Município de Oliveira do Bairro, na pessoa do Sr. Presidente, de forma a marcar uma 

reunião com esta empresa no sentido de adquirir à empresa uma parcela do n/ lote, localizada 

na frente do mesmo confinante com a Rua Escola C+S, alegando que essa aquisição permitiria 

ao Município garantir e salvaguardar um futuro alargamento da Rua escola C+S, Passeios, 

Criação de estacionamentos, etc., etc.. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em Janeiro de 2006, apresentamos a n/ 1ª proposta para alienação da parcela 

pretendida pelo Município de Oliveira do Bairro. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Após algumas reuniões e bem assim negociações, chegaram as partes a acordo 

quanto ao preço de compra e venda da parcela pretendida pelo Município de Oliveira do Bairro, 

sendo que existiam algumas condições para que da nossa parte o negocio se pudesse 

concretizar, a saber: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Constitui encargo da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro promover a Alteração ao 

Projecto de Loteamento, sua aprovação, bem como de todas as taxas inerentes ao processo, 

Escritura, etc. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em termos de utilização a faixa de terreno a ceder só poderá ser utilizada em 

Alargamento do arruamento confinante, execução de passeios e estacionamentos, criação de 

espaços verdes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O tempo máximo para promoção do Projecto de Alteração do Loteamento, sua 

aprovação, escrituras, registos na conservatória e finanças por nós aceite é de 60 dias (2 

meses).  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O valor da venda é liquidado pela Câmara Municipal no Acto da Escritura. ----------------  

 ----------- Para rapidamente dar forma legal ao negócio o Município de Oliveira do Bairro propôs 



 

Sessão da Assembleia Municipal de 28.04’17   11|62 

a esta empresa a elaboração de um Contrato de Promessa de Compra e Venda da parcela 

pretendida, pois a escritura só poderia ter lugar depois de se consolidar a Alteração ao Alvará 

de Loteamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O contrato promessa compra e venda veio assim a ser celebrado em Julho de 2006, e 

que diga-se foi por essa razão pago a totalidade do valor acordado no acto da assinatura desse 

contrato promessa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Nesta data, volvidos mais de dez anos sobre a assinatura do citado contrato promessa 

e bem assim sobre o compromisso assumido pela Câmara Municipal em Promover a Alteração 

do Loteamento do Parque do Cruzeiro em Oiã, para que no n/ lote pudéssemos construir, 

vender, permutar, etc., é devido lembrar a Câmara Municipal na pessoa do Sr. Presidente as 

seguintes questões: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1ª Pergunta: São ou não verdade as condições supra mencionadas, que esta empresa 

colocou para a realização do negócio, bem como a forma como se garantiu de parte a parte a 

concretização do mesmo? --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2ª Pergunta: É ou não verdade que durante as reuniões/negociações entre as partes e 

que resultaram no acordo de preço de compra e venda consolidado pelo citado contrato 

Promessa de compra e venda, foram apresentadas algumas propostas pela Área Modelo a 

troco de alguma diminuição do valor de venda pedido pela empresa para venda dessa parcela 

do imóvel, propostas estas a seguir descriminadas: ----------------------------------------------------------  

 ----------- Alteração da dimensão do 4º piso do imóvel acima da cota de soleira, designado por 

Torreão, passando dos 12.85m*6.425m actuais para 12.85*12.85m, o que aliás como foi 

referido pelos técnicos municipais, fará todo o sentido essa alteração porquanto no canto 

oposto, no Lote 4, encontra-se previsto no Alvará de Loteamento um Torreão, com 

12.85*12.85m, também ao nível do 4º piso acima da cota de soleira, e que a restante área do 

lote 6, o lote 5 e a restante área do Lote 4, fosse de 3 pisos acima da cota de soleira, com 
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aproveitamento de águas furtadas destinadas a habitação. Garante-se assim o enquadramento 

das construções nos 3 lotes citados e alem disso integra-se com o edifício Rosa existente; ------  

 ----------- Salvaguarda quanto ao tipo de arquitetura a construir nos lotes 4, 5, 6. Isto é, dado 

que a Município adquiriu alguns lotes, nomeadamente os Lotes em frente a pastelaria 

OiãCentro e a Drogaria “A Comercial”, para implantação de Jardim e estacionamento publico, 

alterando o enquadramento e abrangência que o Alvará de Loteamento continha, e que nesse 

sentido não fará sentido ter de manter o tipo de Arquitectura constante do Alvará de 

Loteamento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tal como referido, neste contexto, as construções a levar a efeito nos lotes 4, 5, e 6, 

serão apenas edifícios em banda, e isoladas fisicamente face a restante área do Loteamento. 

Nesse sentido o que ficou acordado é que o primeiro dos proprietários a construir é que iria 

definir o Tipo de Arquitectura do prédio e que os seguintes teriam de adoptar o mesmo tipo de 

Arquitectura, isto de forma a salvaguardar o perfeito enquadramento das construções nesses 

três lotes; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Alteração de Loteamento teria de prever que o acesso ao estacionamento do prédio 

a construir, localizadas ao nível da cave no Lote 6, pudesse ser efectuado directamente a partir 

do arruamento confinante ou seja a partir Rua Escola C+S, bem como manter a possibilidade 

deste acesso também poder ser garantido a partir do parque de estacionamento subterrâneo da 

praça do Cruzeiro, esta ultima é a que consta no alvará de loteamento ainda em vigor. -----------  

 ----------- Retirada a parcela a adquirir pelo Município, 77,10m2 a restante área do lote 6, teria 

que ficar à esquadria, iniciando-se a construção do prédio junto ao limite da área vendida, 

prolongando-se o edifício ao longo da Praça do Cruzeiro, até a extrema constante do alvará de 

Loteamento entre o lote nº 6 e o lote nº 5, onde irá geminar com a construção a construir no 

Lote nº 5. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por último gostaria de perguntar ao Exmo. Sr. Presidente como é possível que este 
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Processo de Obras se arraste a mais de uma década, e não tenha fim a vista, com 

elevadíssimos prejuízos para esta empresa? -------------------------------------------------------------------  

 ----------- De uma coisa eu tenho a certeza, não foi por falta de alertas, solicitações para 

avançar com a Alteração do Loteamento rapidamente, cartas, pedidos de reuniões, reuniões, 

sempre a solicitar o mesmo, diligências que muitas vezes pessoalmente dirigi ao Sr. Presidente 

da Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Volvidos mais de dez anos, continuo sem saber quando irá terminar. -----------------------  

 ----------- Caso não seja possível que a Ex.ma Assembleia Municipal e/ou Ex.mo Senhor 

Presidente da Câmara possa responder a alguma das questões, porque eventualmente possa 

não se lembrar, agradeço então que tais respostas tenham lugar por escrito através de carta 

dirigida à morada da empresa. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Coloquei desde já esta reserva, porque julgo que a Ex.ma Assembleia Municipal não 

conhecerá este dossier e nesse caso dê pois a palavra ao Sr. Presidente da Câmara, para 

prestar os devidos esclarecimentos ou respostas as questões colocadas. -----------------------------  

 ----------- Receio também que o Sr. Presidente da Camara, não se lembre e por isso possa não 

saber dar resposta a alguma das questões expostas, pelo que se for o caso, agradecia a devida 

resposta por escrito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre esta minha exposição escrita agradecia que fosse junta a restante acta de 

reunião ...” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2.º Interveniente do Público Carlos Rocha, residente na freguesia da União de 

Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa – referiu que no atual Mandato Autárquico nada 

irá ser feito no Campo do Gorgulhão do “Mamarrosa Futebol Clube”, solicitando contudo que no 

próximo Mandato algo fosse levado a efeito, de forma a que aquele Clube Desportivo esteja ao 

mesmo nível de igualdade dos restantes Clubes do Concelho. --------------------------------------------  
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 ----------- Relembrou que o “Mamarrosa Futebol Clube” sempre ajudou o Concelho, nunca tendo 

envergonhado a Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Terminou reafirmando que deveria haver a mesma igualdade e respeito para com 

todos os Clubes e Associações do Concelho. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi dado o uso da palavra ao Presidente da Câmara, para que este 

desse resposta a algumas das questões que foram levantadas. ------------------------------------------  

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

relativamente às questões colocadas pelo interveniente do público Noémio Ferreira, sendo 

extensas e carecendo de uma análise mais pormenorizada, as mesmas serão objeto de 

resposta por escrito, conforme solicitado. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Recordou que o loteamento em causa surgiu, não por compra e venda, mas no âmbito 

de acordos entre proprietários de terrenos no local, tendo-se optado por um formato de 

permutas/trocas, onde a Câmara Municipal adquiriu diversos lotes, uma parcela de um lote à 

empresa a que pertence o Eng.º Noémio, tendo nessa mesma altura havido propostas da 

empresa no sentido de ser vendido um lote, mas que não tinha interesse para a Câmara 

Municipal. Pelo que se recorda, aquela mesma empresa foi, também, a única empresa a 

adquirir um lote naquele local. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais informou que, a Câmara Municipal detetou desfasamento muito grandes entre as 

áreas de implantação nos lotes a sul do Parque e da Praça do Cruzeiro, uma vez que não 

tinham profundidade suficiente para implantar aquilo que foi aprovado, em tempos, pela 

Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo em atenção que não era cumprido o PDM, foram encetadas conversações com 

o confinante a sul, Sr. Fernando Fonte, foi acordada a cedência de parte da sua casa de 

habitação, por cerca de 50.000,00 € (cinquenta mil euros) de forma a poder-se garantir aquele 

requisito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Informou que irá agendar uma reunião com os responsáveis da empresa para, 

encontrar uma solução para o local e para aquele lote em particular. ------------------------------------  

 ----------- No que respeita à intervenção do segundo interveniente do público, referiu ter 

registado o apelo, ressalvando que todos têm tido e merecem o respeito por parte da Câmara 

Municipal, pelo que não entende o apelo a esse mesmo respeito. Mais disse que o apoio 

também sempre existiu, tal como a igualdade. Esta última não é possível colocá-la em prática 

ao mesmo tempo e para todas as coletividades, assim como não era possível construir os polos 

escolares todos ao mesmo tempo, dado requerem grande investimento. -------------------------------  

 ----------- Relembrou que ainda há relativamente pouco tempo, havia Coletividades com 

jogadores séniores e formação, com mais de 25 anos de existência e trabalho ininterrupto e 

todos eles treinavam e jogavam em pelado. Referiu que aquele Clube somente possui os 

jogadores seniores e certamente que muito em breve chegará a sua vez. -----------------------------  

 ----------- Em seguida deu-se início ao primeiro ponto da Ordem de Trabalhos: 4.1 – Apreciação 

dos Relatórios Anuais dos Conselhos e Comissões de Oliveira do Bairro, referentes ao 

ano de 2016. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – referiu que a Mesa da Assembleia Municipal solicitou a todos os responsáveis dos 

respetivos Conselhos e Comissões, encaminhassem no mês de abril o respetivo Relatório de 

Atividades para apreciação, para posteriormente ser agendado na Ordem de Trabalhos. ---------  

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

desejassem intervir relativamente a este ponto da Ordem de Trabalhos. -------------------------------  

 ----------- ANTÓNIO PEDRO MENDES DA SILVA CAMPOS – referiu que lhe custava analisar o 

trabalho de outrem, mormente de Comissões, uma vez que se trata de pessoas que dedicam o 

seu pouco tempo livre a trabalhar em prol do Concelho. -----------------------------------------------------  

 ----------- Deu nota, pelo que leu, ter havido trabalho e vontade em muitas das Comissões 
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existentes no Município, referindo que se iria debruçar sobre aquele que foi produzido pela 

CPCJ do Concelho, que considera um dos baluartes da segurança infantil. ---------------------------  

 ----------- Apesar de não ter tido a oportunidade de ler o Relatório da CPCJ do ano transato, 

considera existir neste, muito “copy/paste”, nomeadamente no que diz respeito aos seus 

objetivos e atividades, quando refere datas passadas e pessoas que já não fazem parte da 

Comissão, pelo que, questionou se o mesmo se encontra atualizado e foi revisto. ------------------  

 ----------- No que respeita ao Relatório de Atividades da CPCJ, questionou se já existe um Plano 

Local de Promoção dos Direitos das Crianças – Plano Estratégico para a Prevenção, conforme 

era sua intenção elaborar. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questionou igualmente, qual a razão que levou a CPCJ de Oliveira do Bairro, não 

aderir ao Projeto “Tecer a Prevenção”, proposto pela CNPDPCJ.-----------------------------------------  

 ----------- Não entende que seja referido como razão de dificuldades para o funcionamento da 

CPCJ, a insuficiência de tempo para o exercício das suas competências, uma vez que também 

se encontra mencionado o tempo de dedicação dos elementos que integram a Comissão, 

nomeadamente a sua Presidente, funcionária da Autarquia, com 21 horas semanais afeta à 

Comissão e o secretário, que é um elemento afeto ao Ministério da Educação, com 35 horas 

afetas à Comissão. Quer isto dizer que, pelo menos aqueles dois elementos da CPCJ, fazem 

da Comissão a sua profissão, pelo que, não entende a razão para haver tantas falhas. -----------  

 ----------- MARCOS DANIEL DA SILVA MARTINS – no que respeita ao Relatório da Comissão 

de Reavaliação e Análise do Processo de Desagregação da União de Freguesias de Bustos, 

Troviscal e Mamarrosa, deu nota estar a ser desenvolvido um trabalho cuidado, com extrema 

minucia e delicadeza, face à responsabilidade inerente ao tema. -----------------------------------------  

 ----------- Mais disse que aquela Comissão pretende atender à vontade dos fregueses, mas os 

mesmos também têm de ter toda a informação relativamente a esta temática que conduza a 

uma tomada de decisão que deverá ser definitiva e daí a recolha do máximo de documentação 
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possível.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que mantinha a sua preocupação, manifestada em tempos, com esta União e 

que não lhe parece ser a forma adequada de tratar aquelas três freguesias, mas ao seu tempo 

se verá.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita ao Relatório do Conselho Municipal da Educação, reforçou a sua 

preocupação manifestada em Assembleia Municipal de 10 de fevereiro, no que respeita à 

necessidade de a Comissão passar a ter um papel mais interventivo, já que, o tema do IPSB e 

da oferta educativa na zona poente do Concelho são bastante importantes. --------------------------  

 ----------- Em relação ao Relatório da Comissão de Acompanhamento da Educação, concluiu 

que se trata de uma afincada obra de recolha de elementos com a máxima precisão possível, 

com vista a ser instrumento de trabalho e reconhecimento da Educação no Concelho, 

permitindo assim que, os Membros da Assembleia Municipal e os Munícipes fiquem com uma 

visão concreta do que se vai desenvolvendo na área da Educação no Concelho de Oliveira do 

Bairro. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- JOÃO PAULO CASTELO DA ASSUNÇÃO SOL – começou por dar os parabéns ao 

Presidente da Direção do “Mamarrosa Futebol Clube” pela apresentação efetuada. ----------------  

 ----------- Seguidamente, informou que iria tecer alguns comentários relativamente ao Relatório 

do Conselho Municipal de Segurança, uma vez que ficou com algumas preocupações após ter 

lido o teor do mesmo. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A sua primeira preocupação prende-se com os níveis de criminalidade no Concelho, 

tendo havido um aumento em 2016 relativamente aos anos anteriores, nomeadamente no que 

respeita aos crimes contra as pessoas e aos crimes contra o património, ficando na dúvida se 

efetivamente existem mais crimes, ou, se as pessoas começam a apresentar as queixas, ou 

contrário do que sucedia no passado. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Constatou que a freguesia de Oiã é aquela que mais problemas tem relacionados com 
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segurança e por mais que as forças de segurança intervenham naquela freguesia, não se está 

a conseguir uma solução. Relembrou que uma das soluções passaria pela instalação de um 

posto da GNR em Oiã, nem que fosse um posto móvel. -----------------------------------------------------  

 ----------- Constatou que, nos últimos dois anos e no que aos incêndios diz respeito, os 

Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro tiveram bastante trabalho. Referiu igualmente o 

aumento do transporte pré-hospitalar, serviço que é prestado pelos Bombeiros Voluntários e 

que resulta do facto de haver uma população cada vez mais envelhecida. -----------------------------  

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

transcrevendo a mesma na sua íntegra: --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “… Começo por felicitar na pessoa do seu presidente todos os corpos sociais, sócios e 

amigos da Associação Mamarrosa Futebol Clube, dando-lhe os parabéns pelo excelente 

trabalho desenvolvido em prol do bem-estar das crianças, dos jovens e dos menos jovens e 

desejar-vos felicidades para o futuro e que o campo relvado que tanto desejam e necessitam, 

passe rapidamente de um sonho a uma realidade. ------------------------------------------------------------  

 ----------- - Inicio a minha intervenção com o relatório do Conselho Municipal de Educação entre 

Abril de 2016 a Março de 2017), referindo: ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- - O Conselho Municipal de Educação tem por objectivo, conforme estabelecido no 

Regimento, promover a coordenação da política educativa, articulando a intervenção, no âmbito 

do sistema educativo, dos agentes educativos e dos parceiros sociais interessados, analisando 

e acompanhando o funcionamento do referido sistema e propondo as acções consideradas 

adequadas à promoção de maiores padrões de eficiência e de eficácia do mesmo. -----------------  

 ----------- Competências: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1. Para a prossecução dos seus objectivos, compete ao Conselho deliberar, em 

especial, sobre as seguintes matérias: ----------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- a) Coordenação do sistema educativo e articulação da política educativa com outras 

políticas sociais, em particular nas áreas da saúde, da acção social e da formação e emprego; -  

 ----------- b) Acompanhamento do processo de elaboração e de actualização da carta educativa, 

a qual deve resultar de estreita colaboração entre os órgãos municipais e os serviços do 

Ministério da Educação, com vista a, assegurar a salvaguarda das necessidades de oferta 

educativa do município, garantir o adequado ordenamento da rede educativa nacional e 

municipal; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- c) Participação na negociação e execução dos contractos de autonomia, previstos nos 

artigos 47º e seguintes do Decreto-Lei nº 115 – A/98, de 4 de Maio; -------------------------------------  

 ----------- d) Apreciação dos projectos educativos a desenvolver no município; ------------------------  

 ----------- e) Adequação das diferentes modalidades de acção social escolar às necessidades 

locais, em particular no que se refere aos apoios sócio-educativos, à rede de transportes 

escolares e à alimentação; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- f) Medidas de desenvolvimento educativo, no âmbito do apoio a crianças e jovens com 

necessidades educativas especiais, da organização de actividades de complemento curricular, 

da qualificação escolar e profissional dos jovens e da promoção de ofertas de formação ao 

longo da vida, do desenvolvimento do desporto escolar, bem como do apoio a iniciativas 

relevantes de carácter cultural, artístico, desportivo, de preservação do ambiente e de 

educação para a cidadania; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- g) Programas e acções de prevenção e segurança dos espaços escolares e seus 

acessos;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- h) Intervenções de qualificação e requalificação do parque escolar. -------------------------  

 ----------- 2. Compete, ainda, ao Conselho analisar o funcionamento dos estabelecimentos de 

educação pré-escolar e de ensino, em particular no que respeita às características e 
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adequação das instalações, ao desempenho do pessoal docente e não docente e à 

assiduidade e sucesso escolar das crianças e alunos, reflectir sobre as causas das situações 

analisadas e propor as acções adequadas à promoção da eficiência e eficácia do sistema 

educativo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3. Para o exercício das competências do Conselho devem os seus membros 

disponibilizar a informação de que disponham relativa aos assuntos a tratar, cabendo, ainda, ao 

representante do Ministério da Educação apresentar, em cada reunião, um relatório sintético 

sobre o funcionamento do sistema educativo, designadamente sobre os aspectos referidos no 

número anterior. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 4. De acordo com a especificidade das matérias a discutir no conselho municipal de 

educação, pode este deliberar que sejam convidadas a estar presentes nas suas reuniões 

personalidades de reconhecido mérito na área de saber em análise e porque não a Comissão 

de Acompanhamento da Educação eleita por esta Digna Assembleia. ----------------------------------  

 ----------- 5. Dentro deste contexto e destas responsabilidades perguntamos ao Sr. Presidente 

da Câmara se acha que nas reuniões de 18.05.2016 e na de 23.11.2106, foram discutidas e 

tomadas decisões no âmbito das suas competências? Se sim, quais? Estas perguntas seriam 

desnecessárias se tivesse chegado até esta Assembleia Municipal um Relatório minucioso e 

devidamente elaborado no sentido de informar com rigor e transparência, cada um dos 

Deputados presentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na sua Composição integram o Conselho 19 membros (?) e perguntamos quem são? 

(falta também essa referência neste relatório). -----------------------------------------------------------------  

 ----------- - Retório da Comissão de Acompanhamento da Educação: ------------------------------------  

 ----------- - Foram apresentados a esta Digna Assembleia Municipal 3 (três) relatórios durante o 

ano de 2016 e um quarto já no início deste ano, foram realizadas muitas reuniões e todas de 

grande importância para a Estratégia Educativa do Município e das reais preocupações 
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relacionadas com as Escolas e a Educação no Concelho e também com o futuro do IPSB, nas 

quais o Senhor presidente da Câmara e Senhora Vereadora da Cultura, sempre se recusaram 

a participar mesmo que convocados por escrito, o que a Bancada do Partido Socialista lamenta 

e repudia veementemente. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Relatório Municipal de Protecção Civil do ano de 2016:----------------------------------------  

 ----------- - Esta Comissão foi criada com o principal objectivo de assegurar a articulação entre 

todas as entidades e instituições de âmbito municipal imprescindíveis às operações de 

protecção e socorro, emergência e assistência previsíveis ou decorrentes de acidente grave ou 

catástrofe, garantindo os meios considerados necessários, adequados e proporcionais à gestão 

da ocorrência em cada caso concreto. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Solicitamos ao Senhor Presidente da Câmara se Plano de Emergência Externo, 

funciona em estreita articulação com o Plano Municipal de Emergência e se este visa clarificar 

e criar condições para se estabelecer o diálogo institucional, definir tarefas e missões a atribuir 

em caso de emergência a todos os agentes locais que deverão intervir, de forma coordenada, 

numa situação de acidente industrial grave envolvendo empresas abrangidas pela Directiva 

SEVESO (Decreto-Lei nº 254/2007), funcionando ainda como um prolongamento dos planos de 

emergência internos elaborados pelas próprias empresas. -------------------------------------------------  

 ----------- - Relatório do Conselho Municipal de Segurança: -------------------------------------------------  

 ----------- - Sendo o Conselho Municipal de Segurança, um órgão de carácter consultivo e a 

quem compete promover a articulação entre várias entidades, nomeadamente a Câmara 

Municipal e os seus Serviços Municipais de Protecção Civil com as forças de Segurança, 

perguntamos se este Conselho tem analisado, reflectido e propondo estratégias de actuação, 

nomeadamente, em matéria de segurança, criminalidade, toxicodependência, marginalidade e 

exclusão social. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Os níveis de criminalidade contra pessoas, património, contra a sociedade e 
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sinistralidade aumentaram respeitante ao ano 2016 e existe uma manifesta preocupação 

relativamente à segurança na Freguesia de Oiã, sendo esta freguesia a que gera às nossas 

forças de Segurança, mais preocupação, sendo considerada a nível do Destacamento de 

Anadia a área mais crítica, em virtude da escassez de meios humanos e materiais, 

perguntamos quer ao Senhor Presidente da Câmara quer ao Senhor Presidente da Junta de 

Oiã (que no seu programa eleitoral de há quase quatro anos), colocou que iria resolver esta 

questão com prioridade se ganhasse a Junta, e aqui e agora digam-nos porque é que a 

criminalidade contra as pessoas, património e sociedade em vez de diminuir, continua a 

aumentar e as pessoas cada dia sentem mais insegurança a todos os níveis? O slogan do 

CDS/PP na sua campanha eleitoral foi Oiã – As Pessoas Primeiro, mas afinal, o slogan deveria 

ter sido “OIÃ as festas e as farras primeiro”.---------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Relatório Municipal de Defesa da Floresta: --------------------------------------------------------  

 ----------- Perguntamos ao Senhor Presidente da Câmara se existem mapas de incêndios 

florestais, Informação geográfica, Cartografia (carta conjuntural de risco, cartografia de risco - 

mapa de perigosidade, cartografia de apoio à decisão), se existe um manual de classificação de 

incêndios florestais e também um manual de tratamento da informação geográfica associada a 

terrenos percorridos por incêndios florestais e a estatística informatizada sobre a Defesa da 

nossa Floresta, bem assim como uma base de dados com a Cartografia de Risco - mapa de 

perigosidade de Incêndio Florestal. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Manual de classificação de Incêndios Florestais e Manual de tratamento da 

informação geográfica associada a terrenos percorridos por incêndios florestais. --------------------  

 ----------- - Relatório Cinegético Municipal: -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Aproveitamos para dar os nossos parabéns aos representantes dos caçadores e dos 

agricultores, por terem votado pelo impedimento de caçar na Zona de Caça Municipal da 

Pateira de Fermentelos – processo n.º 3984 – AFN. ----------------------------------------------------------  
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 ----------- - 2.º Relatório da Comissão de Reavaliação e análise do Processo de Desagregação 

de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa da Assembleia Municipal. --------------------------  

 ----------- - A Comissão continua a desenvolver todos os esforços no sentido de fazer chegar a 

esta Digna Assembleia Municipal a vontade inequívoca da população que integra a União de 

Freguesias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Relatório do Conselho Municipal da Juventude de Oliveira do Bairro: ---------------------  

 ----------- - É um órgão consultivo do executivo, onde as ideias, as sugestões e vontade de fazer 

acontecer não tem sido tido em conta, nem respeitado, por isso os elementos que o integram 

aguardam que Outubro chegue e mais não digo. --------------------------------------------------------------  

 ----------- - Relatório da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Oliveira do Bairro: -----  

 ----------- - Entendemos que existem vários aspectos e procedimentos a melhorar no seu 

funcionamento, tais como: … aparece um representante da Associação de Pais por definir … e 

também um representante da Associação de Jovens por definir … Não me parece bem que a 

Comissão alargada tenha falta de dois elementos …” --------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu ainda, relativamente a esta última Comissão, informou que consultou a página 

na internet e é mencionado que a mesma integra 13 elementos, quando na realidade deveriam 

ser 15.  -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse não entender porque razão não há membros cooptados naquela Comissão, 

o que significa a existência de uma falha que tem de ser esclarecida. -----------------------------------  

 ----------- Mais disse que a Lei permite a existência de um fundo de maneio no valor de 149,69 € 

(cento e quarenta e nove euros e sessenta e nove cêntimos) mensais, contudo, apesar de a 

Comissão estar a receber aquele montante, não é mencionada a sua utilização. --------------------  

 ----------- JOÃO MANUEL DE OLIVEIRA NUNES DE BASTOS – começou por agradecer a 

apresentação efetuada pelo Presidente da Direção do “Mamarrosa Futebol Clube”, relembrando 
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uma intervenção efetuada na Assembleia Municipal, onde referiu que deveria ser resolvido o 

problema antes do início da época desportiva, uma vez que a “União Desportiva de Bustos” não 

deixará o “Mamarrosa Futebol Clube” continuar a jogar no Campo de Futebol “Dr. Manuel 

Santos Pato”, tanto mais que o Protocolo existente não é renovável. Nessa mesma intervenção 

solicitou que fosse aplicado o relvado sintético no Campo do Gorgulhão. ------------------------------  

 ----------- No que respeita aos Relatórios, verificou que, se alguns contêm informação bastante 

detalhada, já outros possuem informação muito escassa, o que significa a inexistência de 

assuntos a debater ou não são valorizadas as funções da Assembleia Municipal. -------------------  

 ----------- Tendo em atenção que faz parte de uma Associação de Pais, confessou-se 

preocupado por não haver um representante das Associações de Pais na CPCJ. -------------------  

 ----------- Considerou que deveria haver um timing mais alargado para responder às Comissões, 

uma vez que muitas das Associações, nomeadamente Associações de Pais, reúnem apenas 

uma vez por mês. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- DINA MARIA MICAELO DE ALMEIDA LÁZARO – deu os parabéns ao Presidente do 

“Mamarrosa Futebol Clube” pela visibilidade que trouxe à Assembleia Municipal, dando os 

parabéns pelos setenta e cinco anos de existência. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente ao Relatório da CPCJ, relembrou que a mesma possui dois grupos, um 

de caráter mais restrito e outro mais alargado, sendo que as suas preocupações se centram 

mais neste último. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deu a conhecer que esta Comissão alargada é constituída por doze representantes de 

órgãos ou instituições. Tal como já foi manifestado por outros Membros da Assembleia 

Municipal, gostaria de saber porque é que ainda não foram designados os representantes das 

Associações de Pais e ainda das Associações de Jovens. Do seu ponto de vista, esta lacuna 

deve ser suprida com brevidade, para que os Pais e os Jovens possam ter voz no planeamento 

e na implementação de ações que previnam os riscos que possam afetar os direitos e o 
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desenvolvimento equilibrado das crianças e jovens. ----------------------------------------------------------  

 ----------- É mencionado no Relatório da CPCJ, a dificuldade na implementação as ações e os 

projetos de prevenção da Comissão Alargada, aparentemente resultante do menor 

envolvimento dos Membros que estão exclusivamente naquela Comissão, constrangimento 

esse, que foi já diagnosticado a nível nacional. Para si, não é explicito qual a comparação para 

adjetivar o envolvimento como menor, ou seja, menor em relação a quê? Esta situação deveria, 

na sua opinião, ser esclarecida pois só assim se poderão desenvolver medidas corretivas de 

modo a que as boas intenções possam ser colocadas ao serviço da população, mais 

concretamente das crianças e jovens. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerou relevante o papel desempenhado pela CPCJ, enquanto órgão de apoio à 

família, uma vez que a sua metodologia de trabalho se baseia no diálogo e na negociação com 

a família, procurando chegar a uma solução que defenda acima de tudo os interesses e bem 

estar das crianças e dos jovens. Quando está em risco a vida ou a integridade física da criança, 

a primeira ação a realizar é protegê-la desse perigo com toda a sensibilidade e respeito que a 

situação exige. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que, toda a comunidade deve estar em alerta para os sinais de risco que 

sejam detetados e que deverão ser comunicados à CPCJ para averiguação. -------------------------  

 ----------- Em relação ao Conselho Municipal de Segurança, é referido no seu Relatório, que a 

criminalidade aumentou em 2016, quer contra as pessoas, 32%, quer contra o património, 5%. 

É igualmente mencionado no Relatório que, os índices de criminalidade não são preocupantes, 

dado não serem números expressivos e o facto de os números aumentarem não significam 

situações mais gravosas. Tendo em atenção que muitas pessoas ainda não comunicam às 

autoridades os roubos ou furtos que são vítimas, nomeadamente na freguesia de Oiã, uma vez 

que é mais o transtorno causado pelo processo de participação de ocorrência, do que os 

resultados práticos que daí advêm. Considera importante que as pessoas participem, porque se 
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não o fizerem, as autoridades concluem que os índices de criminalidade não são preocupantes 

e fica tudo na mesma. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na sua opinião, o índice real de criminalidade, nomeadamente em Oiã, é fator 

dissuasor da instalação de atividades de âmbito comercial, serviços e até da própria indústria, 

levando mesmo, alguns habitantes a mudar de residência para outros locais e isto é algo que 

prejudica o Município, pelo que mais terá de ser feito para devolver o sossego à população do 

Concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Propôs que se fizesse uma reflexão séria relativamente à questão da segurança, nas 

suas diferentes vertentes, promovendo-se discussões construtivas por forma a integrar as 

etnias porque as mesmas fazem parte da vida do Concelho e assim se poder evoluir enquanto 

sociedade. Do seu ponto de vista, não se trata somente de uma questão de policiamento, é 

mais do que isso, é uma questão de evolução da sociedade. ----------------------------------------------  

 ----------- Em relação à Comissão a que preside, a Comissão de Reavaliação e Análise do 

Processo de Desagregação da União de Freguesia de Bustos, Troviscal e Mamarrosa, tendo 

sido decidido pelos Membros que a integram que, inicialmente se iriam recolher dados e 

informações sobre a génese do processo de reorganização administrativa em Oliveira do 

Bairro, tendo sido consultado o arquivo do “Jornal da Bairrada” à procura de notícias da época, 

consultadas igualmente as Atas das diferentes Sessões da Assembleia Municipal onde o 

assunto foi discutido, bem como os pareceres que então foram enviados para Lisboa. ------------  

 ----------- Mais disse ter havido reuniões com o Executivo da Junta de Freguesia da União de 

Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa, para esclarecimento de algumas questões que 

foram surgindo e melhor perceber as dificuldades encontradas e ainda o ponto de situação 

atual em relação à União de Freguesias. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu ainda que a opinião e o contributo de alguns Autarcas que exerciam funções à 

data do processo de reorganização administrativa seria bastante útil, com vista ao 
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conhecimento da evolução do processo e o seu impacto na população e por isso foram 

convidados os ex-Presidentes de todas as Juntas de Freguesia do Concelho, a Mesa da 

Assembleia Municipal e os líderes de Bancada à data da reorganização administrativa. 

Aproveitando para referir que todos aqueles que têm acedido ao seu convite, têm sido bastante 

colaborantes, sendo importante que assim continue a ser. --------------------------------------------------  

 ----------- Deixou ainda a abertura para que, todas aquelas pessoas ou entidades que queiram 

contribuir e ajudar a Comissão, com as suas opiniões, os seus pareceres construtivos, quer 

sobre o impacto que agregação teve sobre a população, nomeadamente ao nível dos recursos 

disponíveis, da coesão territorial, do desenvolvimento local, da qualidade de vida das pessoas, 

ou sobre outras questões que considerem pertinentes sobre esta temática, terá todo o gosto de 

receber esses mesmos contributos. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- LEONTINA AZEVEDO DA SILVA NOVO – felicitou o “Mamarrosa Futebol Clube” 

pelos seus 75 anos de existência e a apresentação que foi efetuada e que permitiu que todos 

conhecessem a sua história e a sua atividade, desejando que a força, o treino, a dedicação e a 

paixão tenha os seus ecos num futuro próximo e as respetivas instalações sejam 

requalificadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mencionou que muitos dos Relatórios apresentados fazem apenas referência à 

legislação aplicada e quais as suas funções e pouco referem relativamente à atividade 

realizada no último ano, sendo esse o caso da Comissão Municipal da Defesa da Floresta, da 

Comissão Municipal da Proteção Civil e do Conselho Cinegético Municipal. ---------------------------  

 ----------- No que respeita à Comissão Municipal da Proteção Civil, entende que muito mais 

haveria para mencionar, nomeadamente os incêndios que existiram durante o ano, o tipo de 

incêndios, os locais, os intervenientes, a colaboração. Quer isto dizer, situações mais objetivas 

que permitissem saber o que se passou durante o ano. -----------------------------------------------------  

 ----------- Em relação ao Conselho Municipal de Segurança, referiu existir uma informação que 
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se adequaria mais à Proteção Civil, ou seja, os incêndios urbanos, os incêndios em veículos, os 

incêndios de transporte, intempéries e transportes hospitalares. Na sua opinião, estas situações 

adequar-se-iam mais à Proteção Civil. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente ao Relatório da Comissão Municipal da Juventude de Oliveira do 

Bairro, é mencionado ter sido emitido parecer favorável aos documentos, não havendo 

qualquer especificação. Procurou por conseguinte, saber de que documentos se trataram, quais 

os assuntos referidos naqueles mesmos documentos. -------------------------------------------------------  

 ----------- FERNANDO OLIVEIRA HENRIQUES – felicitou o Presidente do “Mamarrosa Futebol 

Clube, pela exposição efetuada acerca das atividades e preocupações daquela instituição, 

esperando que consigam vencer as vicissitudes com que são confrontados. --------------------------  

 ----------- Entregou a sua intervenção por escrito, transcrevendo-se a mesma na íntegra:----------  

 ----------- “… Na apreciação deste documento são elencados os fins a que se destina a 

Instituição designada por CPCJ, cuja função tem como finalidade promover e proteger os 

direitos das crianças e dos jovens residentes no concelho, que porventura corram o risco de ser 

vítimas de exploração ou abandono. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A minha primeira observação vai para o facto de que o relatório em causa tendo sido 

elaborado 25 de Janeiro do corrente ano, apenas só agora é submetido à apreciação desta 

Assembleia Municipal, estando por isso em contradição com o que está estabelecido no n° 2 do 

art.º 32.º da Lei n.º 142/2015, na medida em que já se realizaram duas reuniões (uma em 10 

Fevereiro e outra mais recentemente no passado dia 21 do corrente mês onde deveria ser 

incluída na Ordem de Trabalhos a apreciação deste documento. -----------------------------------------  

 ----------- Nos vários temas abordados, são definidas as tarefas que cabem a cada um dos 

sectores de intervenção, seu funcionamento e resultados obtidos durante o ano de 2016. --------  

 ----------- Um ponto que me parece ser de destacar, é o facto de não constar na lista dos 

membros que fazem parte da Comissão Alargada, um representante da associação de pais que 
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consideramos uma lacuna, na medida em que a sua colaboração poderá contribuir para prestar 

informações muito relevantes no que diz respeito ao acompanhamento e comportamento de 

seus filhos tanto no seio familiar como até junto da comunidade, permitindo deste modo que os 

técnicos com formação nas várias valências que desempenham na referida Comissão, possam 

intervir atempadamente para corrigir algumas situações, cuja continuidade venha a ter reflexos 

negativos em relação aos direitos e interesses do mesmos. ------------------------------------------------  

 ----------- Idêntica situação também se prende com a ausência de representação de 

associações de jovens, que poderão fornecer elementos muito úteis, no que diz respeito ao 

relacionamento e comportamento dos alunos, não só dentro do recinto do estabelecimento de 

ensino que frequentam, como na sua vivência com a comunidade. --------------------------------------  

 ----------- Refere-se na página 5 do Relatório, que foram arquivados 71 processos. -----------------  

 ----------- A questão que colocamos é se dizem respeito a assuntos já resolvidos ou os motivos 

que tiveram origem na sua apreciação, não justificavam dar continuidade à resolução da 

situação contida no processo. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No quadro demonstrativo do número de processos relacionados com a necessidade 

de intervenção da CPCJ, nota-se que existe maior prevalência na faixa etária dos jovens entre 

os 11 e 18 anos, o que é preocupante, na medida em que na maioria dos casos resulta de 

factores associados ao seu relacionamento com o ambiente existente no seio familiar, que 

afectam não só a segurança como a formação dos jovens, que depois se vem a reflectir no seu 

comportamento perante a sociedade. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A nosso ver parece-nos que deveria haver da parte da CPCJ a realização de fóruns e 

palestras que possam mobilizar toda a comunidade, no sentido de esclarecer as vantagens que 

podem advir do conhecimento do trabalho que é realizado pelos técnicos que fazem parte da 

referida Comissão, para que possamos ter uma sociedade mais ajustada á realidade dos 

nossos tempos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Passando agora à análise do questionário que acompanha o Relatório fazia algumas 

considerações sobre o seu conteúdo. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na página 3 no seu ponto 2.6 é referido que durante o ano de 2016 não foi realizada 

qualquer reunião da Comissão Alargada, assinalando-se mais à frente na página 5 ponto 3.6.3 

que a razão dessa situação deve-se à insuficiência de tempo por parte dos membros que fazem 

parte do Órgão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ora no art.° 19.° da Lei 142/2015, estabelece que a referida Comissão terá que reunir 

quando necessário e no mínimo mensalmente. Tal comportamento deixa transparecer que o 

trabalho que compete à CPCJ, não terá sido realizado na sua plenitude o que nos parece não 

ser de todo muito favorável à realização de todas as tarefas que lhe são acometidas.--------------  

 ----------- Finalmente queria-mos fazer uma referência à forma como nos são fornecidos os 

mapas referentes às várias acções levadas a efeito pela CPCJ, pois que a partir do verso da 

página 1 correspondente à relação dos elementos que fazem parte das Comissões Alargada e 

Restrita, não é percetível a leitura dos índices assinalados que são completamente 

impercetíveis, face à fraca qualidade da fotocópia do documento que nos foi distribuído …” -----  

 ----------- MIGUEL DA SILVA OLIVEIRA – manifestou o seu apreço pela forma como o 

Presidente da Direção do “Mamarrosa Futebol Clube” expressou emotivamente as 

necessidades daquele Clube, o que demonstra que o mesmo vive os problemas e quer que a 

Associação continue ativa e a ser representativa da Mamarrosa no Distrito. ---------------------------  

 ----------- No que aos Relatórios diz respeito, referiu que relativamente a algumas Comissões é 

muito reduzida a informação prestada. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita à Comissão Municipal de Segurança, refere ter havido uma evolução 

relativamente ao teor do documento anterior, uma vez que este apresentava apenas os dados 

da área territorial de Bustos e este ano apresenta os dados relativos aos dois Postos 

Territoriais, de Oliveira do Bairro e Bustos e acrescenta ainda um Relatório dos Bombeiros 
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Voluntários de Oliveira do Bairro, o qual, sendo extenso, entende que poderia ter sido tripartido 

pela Comissão Municipal de Segurança, pela Comissão Municipal da Defesa da Floresta e pela 

Comissão Municipal de Proteção Civil. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação à Proteção Civil, deu a conhecer que o Relatório que consta da página da 

internet do Município, é ainda do ano de 2008, não constando o Relatório do Plano Municipal 

de Emergência que foi aprovado em 2015, pelo que se torna necessário a sua atualização. -----  

 ----------- Verificou a mobilização de pessoas externas ao Concelho devido à questão dos 

incêndios, contudo o Relatório da Proteção Civil nada refere. Tal como nada é mencionado 

relativamente à interligação da Proteção Civil Municipal com a sua congénere Distrital, sendo 

certo que estes dois órgãos funcionam e comunicam, não está é nada escrito e o Relatório 

deveria espelhar o que efetivamente sucedeu no ano de 2016. -------------------------------------------  

 ----------- No que respeita à CPCJ, disse corroborar as palavras do Membro Fernando 

Henriques, uma vez que o Relatório deve espelhar o que efetivamente aconteceu. -----------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – tendo tido a 

oportunidade de ler o Relatório da CPCJ entregue no ano transato e que dizia, entre o mais 

que, havia uma grande dificuldade em operacionalizar as suas ações, da Comissão Alargada, 

resultante de um menor envolvimento dos seus Membros, constrangimento esse há muito 

diagnosticado a nível nacional. Pelo que notou, no Relatório do presente ano, apenas uma 

palavra foi alterada, tudo o resto se manteve inalterável. Tal demonstra que não houve a 

tentativa de melhorar o envolvimento de pessoas que foram convidadas a participar naquela 

Comissão o que, na sua opinião, é uma desistência prematura relativamente quer à vontade do 

legislador, seja por parte da Assembleia Municipal que indicou algumas pessoas para participar 

na referida Comissão. Espera que no Relatório do próximo ano tenha, pelo menos, uma 

tentativa de envolvimento daquelas pessoas que fazem parte da Comissão alargada. -------------  

 ----------- Solicitou que fosse entregue, cópia da exposição entregue pelo interveniente do 
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público, Noémio Ferreira. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação ao Relatório da Comissão de Acompanhamento da Educação é 

mencionado que aquela Comissão não foi convidada para a Sessão Solene de apresentação 

do documento do Plano Estratégico Educativo Municipal ligada à Educação no Concelho, 

realizada na Câmara Municipal. Entende que, deveria ter sido endereçado o convite e dado o 

conhecimento do referido Plano. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No Relatório do Conselho Municipal de Educação é mencionado que a Vereadora do 

Pelouro terá solicitado que o Instituto Profissional da Bairrada passasse a ser abrangido pelos 

Plano e Projetos do Centro de Saúde ao nível do “Combate à Obesidade”, à “Promoção de 

Lanches Saudáveis”, à “Redução do Sal na Comida”, aos “Cuidados no Âmbito da Saúde Oral”, 

à “Autonomia dos Jovens no Ensino Secundário”, à “Reabilitação da Postura”, à “Prevenção do 

Suicídio”, entre outros. Considerou este facto estranho, dado pensar que o Instituto Profissional 

da Bairrada fazia parte da Rede Pública do Município, mas ainda bem que a Vereadora o fez e 

tenha consequências. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tem conhecimento de que o Plano Estratégico Educativo Municipal foi apresentado 

publicamente, muito embora, pelo que saiba, nenhum dos presentes foi convidado a participar 

na apresentação do mesmo, ou havido sequer uma reunião com os Técnicos da Universidade 

de Aveiro, para assim haver mais contributos relativamente àquela questão. -------------------------  

 ----------- Considera esta situação deveras preocupante, uma vez que há alguns a Assembleia 

Municipal votou a Carta Educativa e qualquer dia, será votado um documento, no qual os 

Membros da Assembleia Municipal não tiveram qualquer possibilidade de participar, a menos 

que considerem os seus Membros como meros cidadãos e tivessem de participar através do 

preenchimento do inquérito, do qual também não teve qualquer conhecimento. ----------------------  

 ----------- Relativamente ao Relatório da Comissão Municipal da Juventude de Oliveira do 

Bairro, tendo sido emitido um parecer obrigatório e não vinculativo, nos termos da legislação, 
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que presume ter a ver com iniciativas do Município a incluir no Plano de Atividades na área da 

Juventude. Em face disto, solicitou ao Presidente da Mesa que, faça chegar os documentos 

que foram entregues à Comissão para análise, para ter consciência daquilo que foi apresentado 

àquela Comissão para emissão de Parecer não vinculativo. ------------------------------------------------  

 ----------- Em relação ao Relatório do Conselho Municipal de Segurança, para além das várias 

referências e já no final do Relatório é mencionado o trabalho incansável dos Bombeiros 

Voluntários de Oliveira do Bairro entre 7 e 15 de agosto, período em que se registou uma 

atividade intensa, quer no Concelho, quer fora dele. No seu entender, falta uma referência ao 

que foi levado a efeito pelos Agrupamentos de Escuteiros do Concelho e não só do Concelho, 

mas de toda a Região. Em grande parte, foi esse trabalho de retaguarda levado a efeito nos 

Quartéis, que permitiu que os Bombeiros ficasse mais desafogados para prestar melhor o seu 

Serviço.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sendo igualmente mencionado o facto de haver uma preocupação pelos problemas 

gerados pela Comunidade Cigana residente no Concelho, solicitou acesso à Ata da reunião em 

que aquelas referências foram feitas, a fim de ter conhecimento do nível de impotência 

declarado pelas Forças de Segurança e das funcionárias da Ação Social, para conseguirem 

solucionar aquele problema. Enquanto não se souber qual o grau de impotência porque razão 

não se consegue uma solução para o problema, seja do ponto de vista da segurança, seja do 

ponto de vista legal, ou da propriedade dos terrenos onde aqueles se encontram instalados, 

não se conseguirá minimizar a questão. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No seu ponto de vista, há dois fatores a considerar, a questão da segurança, que é o 

ponto de vista da justiça e depois o ponto de vista social cuja balança é complicada de 

conseguir medir, porque de um lado há a insegurança das pessoas pela falta de autoridade e 

até alguma impunidade que alguns elementos destas Comunidades têm, mas por outro lado há 

o problema das crianças, dos jovens e das mulheres. --------------------------------------------------------  
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 ----------- Considera que existem muitos problemas de fundo que devem ser analisados, 

nomeadamente a existência de eletricidade e de meios de comunicação em residências que 

não se encontram devidamente licenciadas. De igual forma, pelo que tem conhecimento, o 

grande problema em Oiã, prende-se com a recetação de material roubado e os assaltos que 

alguns membros da Comunidade Cigana executam. A menos que venham a existir piquetes 

das Forças de Segurança à volta que impeçam os fornecedores dos materiais roubados lá 

chegar, ou se houver algum controlo nas entradas, preservando sempre os direitos humanos e 

fundamentais, estar-se-á completamente refém da impunidade daquelas pessoas, para além da 

insegurança sentida pela população. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- LUÍS MIGUEL BARROS RUIVO – que abordando o Relatório do Conselho Municipal 

da Juventude de Oliveira do Bairro, que é um órgão consultivo do Município para as políticas da 

Juventude e que, desde a sua instalação em 2014, tem reunido para cumprimento dos seus 

objetivos, no sentido de apoiar a promoção de atividades ou iniciativas direcionadas para os 

jovens do Concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que, apesar de o Regulamento indicar que devem ser quatro as Reuniões 

anuais, no ano de 2016 apenas houve lugar a duas reuniões, não sendo contudo impedimento 

para que o Executivo Municipal executasse uma verdadeira política para a Juventude. ------------  

 ----------- Mencionou que o Relatório destaca ações concretas levadas a cabo pelo Executivo 

Municipal no ano de 2016 e que foram abordadas no Conselho Municipal da Juventude, tais 

como a atribuição de Bolsas de Estudo, apoio financeiro e transporte das Associações do 

Concelho para a formação das camadas jovens, apoio à realização de torneios e provas 

direcionados para os jovens, realização de conferências como a “Saúde do Desporto” ou o 

“Começar Hoje”, com oradores de grande prestígio, “MOB 2016”, “Campo de Férias”, “Apoio ao 

Arrendamento”, inauguração do “Polo da IERA”, “Feira da Ciência” e “Festa da Juventude de 

Oliveira do Bairro”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Ao apreciar o Atas das Reuniões do Conselho Municipal da Juventude, fica-se com 

uma objetiva noção das iniciativas, apoios e atividades direcionadas para a Juventude, levadas 

a efeito por parte do Executivo Municipal, permitindo perceber que existem áreas claramente 

num patamar acima de aceitação e afirmação e outras que necessitam de ser trabalhadas, tais 

como a questão do “Voluntariado”, “Cartão Jovem Municipal”, ou mesmo a envolvência dos 

jovens nas Associações. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Verifica que, com mais ou menos idade, de ideologias políticas dos Membros que 

compõem aquele Conselho Municipal, é evidente a responsabilidade com que se abordam 

temas e preocupações relacionados com o emprego, formação, educação, cultura, desporto ou 

solidariedade, prioridades dos jovens e para os jovens. -----------------------------------------------------  

 ----------- Informou que os documentos aprovados em 10 de novembro de 2016, referem-se à 

emissão de parecer obrigatório e não vinculativo acerca do Orçamento Municipal, no que 

respeita às dotações afetas às políticas de juventude e às políticas sectoriais conexas e que 

são constantes do Plano de Atividades anual da Câmara Municipal. -------------------------------------  

 ----------- Terminou, realçando que os jovens têm voz no Concelho de Oliveira do Bairro. ---------  

 ----------- LUÍS FILIPE FERREIRA DE CARVALHO – referiu que o Presidente do “Mamarrosa 

Futebol Clube” pronunciou umas palavras simples mas assertivas, agradecendo na sua pessoa, 

a todos aqueles que fazem parte da Associação e respetivos sócios e jogadores. -------------------  

 ----------- No que respeita ao tema da desagregação de Freguesias, recordou não ter estado 

presente na reunião da Comissão, dado ter recebido tardiamente essa mesma comunicação e 

já tinha compromissos assumidos para o dia e hora da reunião que foi agendada. ------------------  

 ----------- Considerou aquela Comissão como sendo das mais importantes, uma vez que foi a 

partir da agregação havida que tudo colapsou, no sector da saúde, no sector da educação e até 

mesmo na segurança. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita ao Relatório apresentado, referiu que se notava a falta de contacto 
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com a população e esse deve ser o primeiro fator de análise, antes mesmo de equacionar as 

reuniões com os ex-Autarcas, uma vez que, do seu ponto de vista, a entidade máxima neste 

momento na União de Freguesias é a população, sendo com esta que se deveria marcar, 

atempadamente, debates locais para que a população se possa pronunciar. -------------------------  

 ----------- Considerou que o que mais se perdeu com a agregação de freguesias, foi a identidade 

de cada uma das ex-freguesias e isso é algo que se vai continuar a perder cada vez mais ao 

longo do tempo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou que além do trabalho espelhado no “Jornal da Bairrada” das tentativas 

havidas para travar o que acabou por ser levado a efeito, foi igualmente desenvolvido um 

intenso trabalho por parte da Assembleia de Freguesia da Mamarrosa, que elaborou um 

Relatório, posteriormente entregue na Assembleia Municipal. ---------------------------------------------  

 ----------- Considerou interessante uma notícia do “Jornal de Notícias” de 14 de dezembro de 

2016, em que refere que o Partido Socialista afastou a possibilidade de rever, antes das 

Eleições Autárquicas de 2017, o mapa das Freguesias que resultou da Reforma Administrativa, 

pelo que, alterações a haver somente ocorrerão em 2018 após as conclusões resultantes do 

Grupo de Trabalho que foi criado para o efeito. Daí que entenda que se deveria avançar o 

quanto antes para a auscultação à população. -----------------------------------------------------------------  

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

especial o “Mamarrosa Futebol Clube”, na pessoa do seu Presidente, dado entender que é uma 

pessoa que vive os problemas da sua Instituição com intensa paixão, com amor à causa e tal 

ficou bem patente na apresentação efetuada e tal deve ser valorizado. Realçou ainda o facto de 

o “Mamarrosa Futebol Clube” ter estado sempre disponível para colaborar com os restantes 

Clubes do Concelho e isso também é importante de realçar. -----------------------------------------------  

 ----------- Focando a sua atenção no Relatório do Conselho Municipal de Segurança, 

nomeadamente no que respeita ao problema de insegurança na Freguesia de Oiã e que 
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considera um problema chave no Concelho, estranhando que o mesmo dedique a esta 

problemática apenas uma página e meia e o restante seja referente aos Bombeiros. O 

problema da segurança é, na sua opinião, muito mais crítico no Concelho de Oliveira do Bairro 

do que aquilo que é espelhado no Relatório e o problema em Oiã é ainda mais crítico. ------------  

 ----------- Mencionou que a Freguesia de Oiã tem um conjunto de particularidades, 

nomeadamente ao nível de acessibilidades uma vez que se encontra muito próxima de Aveiro, 

tem uma Estação de Caminho-de-Ferro praticamente dentro da Vila, tem Comunidades 

Ciganas em locais críticos, como seja a linha de Caminho-de-Ferro, ou junto a uma zona de 

paragem da Autoestrada e que faz, por conseguinte, que o nível de insegurança em Oiã seja 

muito elevado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considera no entanto redutor que se aborde o problema de insegurança de Oiã à 

Comunidade Cigana, ou às pessoas de etnia cigana, porque não é verdade. Existem de facto 

problemas em Oiã, alguns estarão relacionados com a Comunidade Cigana, mas muitos outros 

problemas de segurança em Oiã estão relacionados com outras pessoas que nada têm a ver 

com a etnia cigana. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De igual forma disse considerar redutor, que se diga que o problema de insegurança é 

apenas um problema de polícia. Poderá ser em parte, no entanto, considera ser, sobretudo, um 

problema social que tem de ser atacado e que tem a ver com a integração das Comunidades, 

sendo esse o caminho que tem de ser trilhado, integrar as pessoas. ------------------------------------  

 ----------- Referiu que a integração social tem os seus custos e que são custos que terão de ser 

pagos, porque se não forem pagos, haverá certamente outros custos mais penalizadores para a 

Vila de Oiã, como seja o encerramento de comércio, a venda de apartamentos, crianças que 

deixam de ir para a Escola por causa da insegurança. Daí que, na sua opinião, deve ser 

atacado o problema em Oiã enquanto o mesmo não cresce ainda mais. Exemplificou com algo 

que viu pela primeira vez no Concelho de Oliveira do Bairro, um sem-abrigo a dormir junto ao 
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Cruzeiro de Oiã, à semelhança do que apenas se vê em Cidades como Lisboa. ---------------------  

 ----------- ANTÓNIO PEDRO MENDES DA SILVA CAMPOS – interveio novamente a fim de dar 

nota de um lapso da Câmara Municipal, constante do Relatório da Comissão de 

Acompanhamento da Educação, ao não ter convidado a Comissão para a elaboração da Carta 

Educativa, aquando da Sessão Solene de Apresentação da mesma. ------------------------------------  

 ----------- Referiu ter, em 2001, ter feito parte da Equipa dos Censos, tendo tido a oportunidade 

de entrar no Acampamento de Ciganos existente em Oiã, para além da antena da ZON, tinham 

um plasma, x-box, playstation, para além de televisão com Sportv. Se eram legais ou não, 

desconhece. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deu ainda a conhecer que existem outras etnias que estão a entrar em Oiã, 

nomeadamente Romenos dedicados à prostituição. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Ao nível das etnias ciganas nas Escolas, pela experiência de seis anos, nada de 

anormal lhe foi relatado, mas sente-se que há qualquer coisa de negativo a começar a 

acontecer, por intermédio de algumas atividades que antes não existiam, concordando que é 

necessário prevenir antes que seja tarde de mais. ------------------------------------------------------------  

 ----------- GINA MARIA DE PINHO DIOGO – informou que a Junta de Freguesia de Oiã está 

preocupada com a questão da segurança naquela Freguesia. Confessou ter ficado 

surpreendida pelo facto de em todas as intervenções terem sido proferidas críticas e nenhuma 

Proposta foi avançada, no sentido de solucionar o problema. ----------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que a Junta de Freguesia de Oiã tem trabalhado no sentido de promover a 

integração das diferentes Comunidades, nomeadamente junto da etnia cigana, convidando 

todos aqueles que pretenderem saber um pouco mais do trabalho que está a ser desenvolvido, 

a deslocarem-se à Junta de Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou estar a ser levado a efeito um trabalho ao nível de segurança em parceria 

com a Câmara Municipal, dado ser uma preocupação comum, não correspondendo à verdade a 
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afirmação de que aqueles órgãos nada fizeram em prol da segurança em Oiã. -----------------------  

 ----------- Confessou-se chocada com a afirmação de que em Oiã é só festas. Informou que 

dessas denominadas festas têm resultado mais dadores de sangue, mais solidariedade, mais 

dinâmica associativa, mais cultura, mais identidade e mais capacitação das pessoas. -------------  

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

SANTOS – informou ter sido abordado pela Vereadora Elsa Pires, no sentido de a Assembleia 

Municipal desempenhar um papel interventivo no Plano Estratégico Educativo Municipal, tendo 

sido apresentadas duas possibilidades: um seminário relacionado com esse Plano Estratégico 

no dia 15 de maio de 2017 pelas 18 horas, havendo a possibilidade de a Assembleia Municipal 

ser integrada nesse mesmo Seminário. Por outro lado há a possibilidade de a própria 

Assembleia realizar uma reunião com os responsáveis do Estudo, em que todos os Membros 

da Assembleia podem participar. Estas duas opções serão analisadas pela Comissão 

Permanente e serão comunicadas posteriormente a todos os Membros. -------------------------------  

 ----------- Mais disse que, a Assembleia Municipal terá a possibilidade de intervir naquela 

matéria e pelo que se apercebeu, não terá sido sequer equacionada a possibilidade de não 

ouvir a Assembleia Municipal, sendo certo, contudo, que o timing é definido pelos responsáveis 

do Projeto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

permitir que este respondesse às questões colocadas pelos Membros da Assembleia Municipal 

que intervieram. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

esclareceu que o Relatório da CPCJ é enviado pela própria Comissão à Assembleia Municipal, 

não passando pelo Presidente da Câmara ou pelo órgão Executivo Municipal. O mesmo possui 

especificidades que a própria Lei determina. A Câmara tinha designado o Dr. Hélio, que 

entretanto foi chamado para exercer outras funções em regime de mobilidade pelo Juiz 
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Conselheiro Armando Leandro, que superentende as Comissões a nível nacional, sendo o 

reconhecimento pelo trabalho desenvolvido por um funcionário desta Câmara Municipal. ---------  

 ----------- Mais disse que, posteriormente, foi designada a Dr.ª Clélia para assumir funções 

naquele órgão, órgão esse, que tem as suas especificidades. ---------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou ainda que, os elementos de todas as Comissões irão ter a oportunidade 

de ler o teor das diferentes intervenções na presente Sessão da Assembleia Municipal.-----------  

 ----------- Referiu que os Relatórios relatam o que efetivamente se passou e é essa análise que 

tem de ser feita, não entendendo porque razão se refere o que poderia ter sido falado nas 

Comissões e não chegou a sê-lo. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou que não será responsável por mais nenhum Relatório, mas terá o cuidado 

de, em momento próprio, transmitir as preocupações dos Membros da Assembleia Municipal, 

nomeadamente no que respeita ao seu conteúdo e aos cuidados a ter na elaboração dos 

mesmos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerou que, se deve refletir nas razões que levam aqueles que foram indicados 

ou designados para cada uma das Comissões, não comparecerem nas reuniões das mesmas, 

dado entender que é um dever, um dever de cidadania ativa. ----------------------------------------------  

 ----------- Recordou que o Relatório do Conselho Municipal de Segurança não pretende 

reproduzir as Atas das Reuniões, mas as questões são debatidas com grande intensidade entre 

as várias entidades. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por uma questão de justiça, agradeceu à Vereadora da Educação enquanto 

responsável pela Comissão Municipal de Educação, pelo trabalho cuidado e diligente que tem 

levado a efeito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo sido abordado que em várias Comissões os Relatórios são demasiados 

sucintos, ou pouco mais têm do que a Ordem de Trabalhos das reuniões, disse aceitar a crítica, 
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mas as discussões quer no Conselho Municipal Cinegético, quer no Conselho Municipal de 

Proteção Civil, são muito breves, por norma são efetuadas apresentações por intermédio de 

mapas onde se verificam os locais de incêndio, as áreas, os locais de risco ou outro tipo de 

indicações, o que significa que existe dinamismo, existem preocupações e dá-se cumprimento 

à legislação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Louvou o esforço de todos aqueles cidadãos que foram indicados para as diferentes 

Comissões e que fazem questão de estar presentes nas suas reuniões e que denota o 

empenho e dedicação dessas mesmas pessoas, pese embora todas as críticas, sendo certo 

que críticas também existem quando há trabalho feito, porque se não houvesse trabalho não 

haveriam críticas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente às palavras de um Membro da Assembleia Municipal de que em Oiã é 

só festas, referiu que, por uma questão de justiça deve mencionar que, Oiã faz festas e faz 

muito bem, mas faz muito mais trabalho e fá-lo bem feito, tendo tido um dinamismo que 

considera de excelência, sendo que as preocupações relacionadas com a segurança são 

preocupações do Presidente da Junta de Freguesia e também da Câmara Municipal, havendo 

encontros entre ambas as partes e as Forças de Segurança e visitas de caráter social. Está 

convicto que, deste conjunto de esforços, resultará um trabalho de excelência no futuro. ---------  

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

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

 ----------- ACÁCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA – interveio a fim de mencionar que, quando afirmou 

que havia festas em Oiã, não disse que achava mal, pelo contrário, entende que deve haver 

muitas. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De igual forma referiu já ter tido a oportunidade de conversar com o Presidente da 

Junta de Freguesia de Oiã sobre eventuais alternativas que possam haver, no que à segurança 

em Oiã diz respeito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Disse ainda, não restarem quaisquer dúvidas, pelo que se encontra espelhado no 

Relatório do Conselho Municipal de Segurança, que a situação tem piorado, é o que está 

escrito. Não disse que a insegurança piorou pelo facto de a Junta de Freguesia ser agora do 

CDS, ou porque está lá aquele Presidente de Junta. Piorou devido a um conjunto de situações 

e a população de Oiã sente-se insegura. Foi essa preocupação que tentou deixar nesta 

Assembleia, enquanto Membro de uma Bancada, enquanto Membro da Assembleia Municipal 

que está a analisar um Relatório que foi presente à Assembleia Municipal, uma vez que, a 

segurança das pessoas é fundamental. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu ter tido a oportunidade de estar presente num Seminário Internacional, onde 

verificou que algumas Autarquias mudaram o estilo de vida das comunidades quer ciganas, 

quer outras, houve uma maior aproximação, tendo sido oferecidas condições para as integrar 

nos respetivos Concelhos. Oliveira do Bairro ocupava o terceiro lugar a contar do fim, 

relativamente às condições que são dadas a essas Comunidades. --------------------------------------  

 ----------- DINA MARIA MICAELO DE ALMEIDA LÁZARO – esclareceu que a metodologia de 

trabalho da Comissão de Reavaliação e Análise do Processo de Desagregação da União de 

Freguesia de Bustos, Troviscal e Mamarrosa, é definida pelos seus Membros e será aquela que 

irá ser seguida. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita à auscultação da população, mencionou que o Relatório daquela 

Comissão menciona que, brevemente serão encetadas ações para auscultar a comunidade em 

geral, nomeadamente as Associações e demais entidades locais, com o objetivo de conhecer o 

impacto que a Reorganização Administrativa teve na qualidade de vidas das pessoas, na 

coesão territorial, no desenvolvimento local e do Concelho de Oliveira do Bairro, com o intuito 

de se concluir a primeira fase definida para o trabalho daquela Comissão. ----------------------------  

 ----------- Referiu haver alguns constrangimentos ao nível administrativo, que advêm do facto de 

não haver uma suficiente afetação de recursos humanos para os trabalhos da Assembleia 
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Municipal, que são limitados. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – relativamente à 

questão da segurança na Freguesia de Oiã e à intervenção do Membro Acácio Oliveira, 

mencionou que estava a analisar o Relatório Municipal de Segurança e seria aqui que se 

deveria pronunciar, tendo a Secretária da Junta de Freguesia explicado o trabalho desenvolvido 

pela Junta de Freguesia de Oiã, mas o Membro Acácio Oliveira entendeu que ela não deveria 

ter feito qualquer reparo à sua intervenção, dado que já tinha abordado essa questão com o 

Presidente da Junta de Freguesia de Oiã. Assim sendo, desafiou aquele Membro da 

Assembleia Municipal, que aparentemente menorizou a explicação dada pela Secretária da 

Junta de Freguesia, que se dirija aos órgãos que tratam dos assuntos na Freguesia de Oiã. -----  

 ----------- LUÍS FILIPE FERREIRA DE CARVALHO – informou ter lido o Relatório da Comissão 

de Reavaliação e Análise do Processo de Desagregação da União de Freguesia de Bustos, 

Troviscal e Mamarrosa, nomeadamente o que foi dito pela sua Presidente, contudo, na sua 

intervenção inicial, mencionou que a auscultação à população era algo que já deveria ter sido 

levado a efeito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

este respondesse às questões colocadas. -----------------------------------------------------------------------  

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

complementando a sua informação inicial e após a intervenção do Membro Acácio Oliveira, 

relembrou que reside na Freguesia de Oiã e sempre se recorda da existência desta 

problemática. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que, somente por fatores externos, relacionados com uma remodelação 

governamental, é que não foi levado por diante a construção de um Quartel da GNR, na altura 

do subsecretário de Estado Dr. Rocha Andrade. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Reafirmou que a preocupação com a segurança do atual Presidente da Junta de 
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Freguesia, tal como do anterior Presidente de Junta de Freguesia, da Câmara Municipal e dos 

seus Técnicos da Área Social, que fazem um trabalho, que pode ainda não ter atingido os 

objetivos a que se propuseram, mas é imenso, é difícil, para não falar nas questões de 

segurança dos próprios e respetivas famílias. Esse trabalho é diário, é regular, é louvável e têm 

sido muitas as tentativas de integração.  -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Terminou dizendo que, quem assistiu a esta discussão, fica com a ideia de que o 

trabalho é residual, para não chegar ao ponto de dizer que é desprezível. Tal não corresponde 

à verdade, há muito trabalho a ser desenvolvido e o Presidente da Câmara agradece muito a 

coragem, o trabalho, o profissionalismo de todos os Técnicos da Câmara Municipal que estão 

envolvidos nestas matérias. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – considera oportuno mencionar que, nesta matéria, a Assembleia Municipal deu um 

salto significativo no sentido de melhorar aquilo que são as suas obrigações, de fiscalização e 

acompanhamento da vida do Município.  -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Recordou que há alguns anos atrás, as Comissões não faziam sequer chegar os 

Relatórios à Assembleia Municipal para apreciação e muito menos para discussão. Atualmente 

já é uma prática e que foi fruto de um apelo da Assembleia Municipal àquelas Comissões, para 

que os Relatórios fossem remetidos, de modo a poderem ser analisados e discutidos na 

Assembleia Ordinária do mês de abril. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo em atenção todas as observações, comentários, críticas e sugestões, ficou 

claro que houve um avanço no interesse para apreciar e discutir os assuntos, sendo os 

mesmos acompanhados de uma forma mais profunda, constatando que os Membros da 

Assembleia Municipal acompanham, uns mais determinados setores e outros, outros setores, 

mas todos acompanham este tipo de atividades, sendo com toda a legitimidade que solicitam 

uma melhoria dos documentos. -------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Mais disse que essa mesma melhoria somente será possível com a colaboração de 

todos, sendo importante que exista, da parte de quem elabora os Relatórios, vontade de ir de 

encontro àquelas que são vontades expressas. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Revelou ter ficado satisfeito por ver o empenho dos Membros da Assembleia 

Municipal na apreciação dos Relatórios, nomeadamente da CPCJ e do Conselho Municipal de 

Segurança, não tendo nunca sido colocadas em causa as competências de ninguém. -------------  

 ----------- No que respeita à área da CPCJ, referiu que as questões colocadas e os comentários, 

por ser uma área sensível, têm as suas razões de ser, tanto mais que, da sua experiência 

pessoal, como técnico de saúde, pertencente ao núcleo da CPCJ de Oliveira do Bairro, tem 

conhecimento que o Concelho apresenta casos, alguns complicados, mas cujo índice de 

incidência e prevalência comparativamente a outros Concelhos, é muito reduzido, o que não 

significa que continuem a haver as intervenções e as práticas que têm conduzido a essa 

realidade e por isso se deve ser exigente e estar atento. ----------------------------------------------------  

 ----------- Em relação à questão da segurança, é uma preocupação que por todos foi 

manifestada, devendo-se sempre tentar seguir o caminho da melhoria. Registou com agrado e 

considerou bastante pertinente a intervenção do Membro Gina Diogo, uma vez que, além das 

opiniões e das críticas é muito importante que se façam propostas, se apresentem ideias, no 

sentido de colaborar para que algo de bom e de melhor possa ser feito relativamente a essas 

preocupações. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Terminou, agradeceu a todos os que têm responsabilidades nas Comissões, o facto 

de terem enviado os Relatórios à Assembleia Municipal para que pudessem ser apreciados e 

também porque, com os contributos e as intervenções dos Membros da Assembleia Municipal, 

deixa-se um documento, a Ata aprovada desta Reunião, que irá ser enviada a todas aquelas 

Instituições, para que as mesmas tenham conhecimento de tudo o que se passou. -----------------  

 ----------- Sugeriu ao próximo Presidente da Câmara que, logo que se comece a inteirar da vida 
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do Município, solicite a Ata da presente Reunião e que a lesse com atenção, porque poderá daí 

retirar algo de útil para continuar a ajudar a melhorar a vida do Concelho. -----------------------------  

----------- Seguidamente passou-se a análise e discussão do ponto da Ordem de Trabalhos 4.2 – 

Análise das atas das reuniões da Mesa da Assembleia e da Comissão Permanente, tidas 

com as Associações das Freguesias de Palhaça e Oliveira do Bairro. ----------------------------  

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

SANTOS – informou que se tem dado continuidade àquilo que foi um compromisso da 

Assembleia Municipal aquando do início do Mandato Autárquico e para concluir todo o périplo 

faltava a Freguesia da Palhaça e de Oliveira do Bairro. ------------------------------------------------------  

 ----------- Deu a conhecer terem faltado às referidas reuniões, mais Associações do que era 

hábito, provavelmente por haver épocas do ano em que a disponibilidade é menor e a Mesa da 

Assembleia Municipal compreende isso mesmo.---------------------------------------------------------------  

 ----------- Registou com algum interesse, o facto de ter havido menos críticas ao Executivo 

Municipal, tendo sido mais cuidadosos nas suas palavras, provavelmente porque alguns dos 

representantes das Associações se começaram a aperceber que, mandaria o bom senso, que 

no calor do momento, não seria desejável, dizer tudo o que lhes ia na alma. Essa é uma 

situação que acaba por ter reflexo no dia-a-dia do Concelho a outros níveis. --------------------------  

 ----------- Considerou ter sido em boa altura que a Assembleia Municipal teve esta iniciativa, é 

mais uma iniciativa com êxito e que permite, hoje, apreciar e comentar o que se entender 

relativamente a estas duas Reuniões. -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – tendo estado presente em 

ambas as reuniões, disse que na Ata relativa à reunião ocorrida na Palhaça, que na sua 

intervenção teria dito que as “Associações devem ser autónomas”. Disse não concordar com 
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essa expressão, presumindo que tal resultará de um mau entendimento. Caso as Associações 

fossem autónomas poderiam transformar-se em empresas, elas serão Associações 

precisamente porque não podem ser autónomas. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Considera isso sim que, ser desejável que as despesas correntes das Associações 

pudessem ser cobertas pelas receitas correntes, mas isso normalmente não é possível, muito 

menos as despesas de investimento, que são muito avultadas e as Associações não 

conseguem cobrir essas despesas. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De igual modo e em relação às IPSS’s, a Ata menciona que teria dito que “tem de 

haver um maior formalismo”. Aquilo que disse foi que as IPSS’s são Associações que melhor 

funcionam no Concelho e têm um peso económico muito grande, quer pelo serviço que 

prestam, quer pela quantidade de pessoas que empregam. As IPSS’s dependem em muito do 

Governo Central, de um poder que está muito distante e há um grande formalismo, há um 

grande protocolo e quando disse que teria de haver mais formalismo, era precisamente ao 

contrário, não era para as IPSS’s, mas sim para as Associações que dependem mais do Poder 

Local, uma vez que entende haver uma falta de clareza que é prejudicial às Associações. -------  

 ----------- Nas reuniões havidas com as Associações, tem sentido que as mesmas pretendem 

mais exigência, mais previsibilidade por parte da Autarquia, mais liderança e uma atitude mais 

de parceria. O caminho passará por aí. As Associações serão sempre livres para fazerem o que 

entendem, mas não têm quer ser apoiadas para fazerem o que querem. A Câmara Municipal 

deve definir quais as prioridades, quais os projetos que devem ser apoiados e partir daí as 

Associações devem verificar se têm ou não capacidade de executar aqueles projetos e serem 

apoiadas por isso. Mas nunca ninguém poderá impedir uma Associação de fazer aquilo que 

bem entender, mas se a Câmara Municipal entender que é algo que não é importante para o 

Concelho, não deve apoiar. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que as situações, na Palhaça e em Oliveira do Bairro, são bastante diferentes 
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no que respeita ao tecido associativo. A Palhaça conseguiu evitar a fragmentação exagerada 

que se assiste no resto do Concelho, sendo das freguesias que tem menos Associações, que 

não quer dizer que o movimento associativo esteja menos presente, antes pelo contrário. Esse 

é um aspeto que deve ser analisado e perceber que ao nível associativo existe uma grande 

fragmentação, que faz com que não haja massa crítica com dimensão. --------------------------------  

 ----------- Disse concordar com a opinião de alguns intervenientes, de que a Câmara Municipal 

deveria criar um Gabinete que servisse de interlocutor com as Associações. O investimento que 

ambas as partes fazem exige que haja uma articulação desse esforço e de igual forma existem 

ainda responsabilidades legais que os dirigentes associativos incorrem e que terão de estar de 

alguma forma protegidos e aqui a Câmara Municipal também pode ajudar os dirigentes 

associativos no que às responsabilidades diz respeito e alertar para alguns cuidados e 

responsabilidades que terão de ter. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARSÉLIO MANUEL DE OLIVEIRA DOMINGUES CANAS – entregou a sua 

intervenção por escrito à Mesa, que seguidamente se transcreve na íntegra: -------------------------  

 ----------- “… A Palhaça é uma freguesia que se conhece pela sua dinâmica associativa. Apesar 

de estarem presentes apenas 3 associações na reunião realizada com a Mesa da Assembleia e 

com a Comissão Permanente a 17 de março passado, todos nós membros autárquicos 

conhecemos sobejamente as atividades desenvolvidas pelo tecido associativo da freguesia da 

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

 ----------- Foi destacada a relação de proximidade entre a Assembleia Municipal e o tecido 

associativo e dito que o associativismo no Concelho merece grande reflexão no futuro e como 

tal lhe deve ser dada a importância que merece. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Foram colocadas questões relativas à atribuição de subsídios por parte da Câmara 

Municipal e destacada a necessidade da criação de um regulamento que discipline, que aclare, 

que estabeleça critérios objetivos que permitam aos dirigentes associativos saberem com que 
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“linhas se podem cozer”. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Outro assunto destacado foram os autocarros municipais, estando o mais velho devido 

à idade, impedido de transportar crianças. Acresce o facto do pagamento das horas extras 

terem que ser pagas aos motoristas, o que constitui uma dificuldade acrescida para as 

associações, porque têm de fazer um pagamento sem fatura, nem recibo …” ------------------------  

 ----------- DINA MARIA MICAELO DE ALMEIDA LÁZARO – reportando-se à reunião havida no 

dia 27 de março com as Associações da Freguesia de Oliveira do Bairro, mencionou que a 

mesma teve uma adesão e participação que deixou todos bastante satisfeitos, sentindo que as 

pessoas reconhecem na Assembleia Municipal um órgão representativo da população, dos 

seus anseios e das suas dificuldades e valorizam esta iniciativa. -----------------------------------------  

 ----------- Mais disse que na referida reunião, os seus participantes avançaram com sugestões, 

o que vai mais além do que é mais fácil, que é apontar o que vai menos bem. -----------------------  

 ----------- Referiu que o associativismo, nomeadamente o destinado ao público mais jovem, tem 

um papel que vai para além da prática do desporto, ou da aprendizagem de algum instrumento 

musical. Tem uma grande responsabilidade na formação cívica e na promoção dos cuidados e 

hábitos de saúde. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deu a conhecer as diversas preocupações e sugestões apresentadas naquela mesma 

Reunião, entre o mais, as dificuldades em dirigir uma Associação, pelas responsabilidades 

inerentes aos cargos diretivos, pelas dificuldades financeiras, pelas dificuldades de recursos 

materiais, nomeadamente quanto a espaços para prática do desporto (aspeto frisado pelos 

Atómicos e pelo Oliveira do Bairro Sport Clube) bem como o tempo que é necessário 

despender nestas atividades diretivas. No que respeita aos subsídios atribuídos pela Câmara 

Municipal, foi mencionado que o seu pagamento deve ser feito quando é mais necessário, 

nomeadamente nas épocas desportivas. Houve queixas sobre uma alegada falta de equidade 

na atribuição de subsídios, uma vez que o futebol é preferido relativamente a outras atividades 
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desportivas, que para além de atletas também formam bons cidadãos. ---------------------------------  

 ----------- Foi igualmente focado o problema da sucessão na Direção das Associações, 

afirmando que a maioria dos dirigentes são pessoas com alguma idade, havendo dificuldade 

em conseguir pessoas para desempenhar aqueles cargos, sendo sugerida uma maior 

participação dos autarcas nos eventos promovidos pelas Associações como forma de incentivo 

à continuidade, sendo de igual modo, solicitado um maior apoio por parte da Junta de 

Freguesia e da Câmara Municipal, que vai para além do aspeto monetário. ---------------------------  

 ----------- Acrescentou que o Oliveira do Bairro Sport Clube focou a necessidade de haver boas 

instalações para a prática desportiva, pese embora, o protocolo entre a Câmara Municipal, 

aquele Clube e a Escola EB 2/3, para utilização do Campo Sintético daquela Escola, mas que 

não é praticável no horário de inverno, uma vez que não possui iluminação, a qual já foi 

solicitada à Câmara Municipal, pelo que, questionou o Presidente da Câmara relativamente ao 

ponto de situação relativamente a este assunto. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que a Associação São Vicente de Paulo e a ANOB, que se encontram 

instaladas na antiga Escola Primária de Oliveira do Bairro, deparam-se com necessidades de 

manutenção e reparação das instalações, fruto de vandalismos, desgastes, infiltrações e 

referem não ter capacidade financeira para fazer face a essas obras, solicitando ajuda à 

Câmara Municipal, para que esta suporte o custo com as obras, pelo menos na substituição do 

telhado. Questionou se o Presidente da Câmara tem conhecimento daquela situação e o que 

pode a Câmara Municipal fazer para repor as necessárias condições de utilização do espaço. --  

 ----------- Deu ainda a conhecer, ter sido reconhecida a necessidade de cativar sócios, porque é 

por eles e para eles que existem as Associações, chegando mesmo a ser sugerido, que um dos 

critérios para atribuição de subsídios pela Câmara Municipal, fosse que pelo menos 50% dos 

sócios pagasse as suas quotas. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi igualmente feita uma diferenciação entre Associações que são muito importantes 
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para o Concelho, porque dão emprego direto e indireto, estimulam a economia local e 

prosseguem atividades socialmente úteis e necessárias, gerando as suas próprias receitas e 

para as quais os subsídios, nomeadamente da Câmara Municipal, são um bom complemento 

aos escassos recursos financeiros e que se diferenciam de um outro grupo de Associações, 

que foram classificadas como subsídio-dependentes. --------------------------------------------------------  

 ----------- De igual modo foi sugerido que se pensasse num evento a nível nacional que 

promovesse as Associações do Concelho, uma vez que, o tecido associativo tem um peso 

significativo no Concelho, envolvendo muitas pessoas na comunidade, para além de muitos 

meios. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Outra das sugestões que foi avançada, prendia-se com a criação de um gabinete no 

Município dirigido às Associações, nomeadamente para coordenar os seus eventos e assim 

evitar ou minimizar a sobreposição, procedendo-se à elaboração de um calendário anual das 

atividades. Foi focado o caso da Palhaça, em que as Associações se reúnem para programar 

os seus eventos, o que tem funcionado bem e poderia ser colocado em prática noutras 

freguesias. Esse Gabinete poderia igualmente coordenar o trabalho em rede, promovendo a 

cooperação e colaboração das Associações, em vez daquelas se fecharem sobre si mesmas. 

Poderia de igual modo prestar apoio jurídico e técnico, nomeadamente quanto ao acesso aos 

apoios comunitários e no relacionamento com os demais Ministérios e Serviços do Estado.  -----  

 ----------- Apesar de haver muitas Associações no Concelho, questionou se o associativismo 

está ativo, tendo sido sugerido que se realizasse esse debate incluído no “Viva as 

Associações”, o que cabe ao Executivo Municipal operacionalizar. ---------------------------------------  

 ----------- Considera que, com os contributos recolhidos nas quatro freguesias do Concelho, com 

o conhecimento que a Câmara Municipal tem do tecido associativo e complementado com o 

referido debate, estarão reunidas condições suficientes para elaborar o Regulamento do Tecido 

Associativo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- ANTÓNIO PEDRO MENDES DA SILVA CAMPOS – iniciou a sua intervenção por 

lançar o desafio ao futuro Presidente da Câmara Municipal de ler não só as Atas agora em 

análise, mas todas as atas de todas as Reuniões das Assembleias Municipais dos últimos 

quatro anos, porque daí se podem retirar ilações para construir um Concelho melhor. -------------  

 ----------- Constatou pela análise das Atas que se considera não haver coerência na atribuição 

dos subsídios, algo que tem sido recorrentemente abordado por si e por outros Membros da 

Assembleia Municipal, aproveitando para lançar um novo desafio ao futuro Presidente da 

Câmara, no sentido de criar um Regulamento de Atribuição de Subsídios. ----------------------------  

 ----------- Considera que a criação de tal Regulamento, não significa que as Associações não 

devam ser autossuficientes, ou não procurem mecanismos de autossuficiência e esse é outro 

critério que tem de ser corretamente avaliado, nomeadamente por intermédio da criação do 

Gabinete de Apoio às Associações a quem competiria avaliar se as atividades estão a ser 

efetuadas de acordo com o Plano de Atividades, caso não o estejam inteirar-se porquê. Assim 

ficar-se-ia a saber se os fundos atribuídos estão a ser efetivamente aplicados em conformidade. 

 ----------- Terminou, referindo que aquilo que as Associações solicitam é, maior coerência, 

afirmando que terá todo o gosto em ajudar na elaboração de um Regulamento de Atribuição de 

Subsídios. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – embora respeitando todas as Atas que foram produzidas pela Assembleia 

Municipal, aquela Ata que disse que recomendaria de leitura ao próximo Presidente da Câmara 

Municipal de Oliveira do Bairro, era a Ata da Assembleia Municipal de hoje e não as das 

Reuniões com as Associações, o que não quer dizer que não fosse igualmente importante essa 

leitura. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente questionou os Membros se entendiam que os trabalhos conseguiriam 

ser concluídos antes da uma hora. ---------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Não havendo nenhum Membro da Assembleia Municipal que se pronunciasse 

desfavoravelmente, deu-se seguimento aos Trabalhos da presente Sessão da Assembleia 

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

pronunciasse relativamente ao presente ponto da Ordem de Trabalhos. -------------------------------  

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

informou que no dia de ontem, em Reunião do Executivo Municipal, foram atribuídos os 

subsídios às Associações que já cumprem os requisitos legais, que já entregaram o respetivas 

Contas. Os subsídios que não foram entregues é da responsabilidade das Associações que 

não cumpriram aquele mesmo requisito, sendo este o melhor incentivo para salvaguarda dos 

seus dirigentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que, para além da Ata de Tomada de Posse, é necessário que as 

Associações tenham o Plano e Orçamento aprovados, as Contas aprovadas pela Assembleia, o 

Parecer do Conselho Fiscal e a Ata da Assembleia Geral. Cumprindo estes requisitos, os 

dirigentes podem estar tranquilos quanto às responsabilidades. Estes documentos têm de ser 

entregues na Câmara Municipal há já bastantes anos por iniciativa do Presidente da Câmara, 

por isso mesmo considera que o nível de exigência tem sido elevado. ----------------------------------  

 ----------- Tende a concordar com o Membro Armando Humberto, uma vez que as Associações 

são dos associados, criam-se com determinado objetivo, que não é certamente o da 

subsidiodependência, mas em muitos casos é o que se passa ao longo de muitos anos. Seria 

desejável que a Receita Corrente permitisse suportar a Despesa Corrente, tendo dúvidas se 

algumas Associações cobram efetivamente quotas. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Informou os presentes ter tido diversas reuniões com as Associações, de modo a 

conseguir-se um agendamento regular de atividades, a não repetição de atividades, a não 

dispersão de recursos, contudo cansou-se, pois é algo que é superior à iniciativa da Câmara 

Municipal e do seu Presidente. É a vontade das Associações, o bairrismo, o aniversário, as 
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festas específicas. Aplaude a Freguesia da Palhaça que consegue promover as atividades de 

uma forma conjunta entre as diferentes Associações, a Junta de Freguesia e a Igreja. Tal 

significa que aquele objetivo não é impossível de concretizar, sendo necessário que as pessoas 

queiram, mas não é Câmara Municipal que tem poder sobre as Associações. ------------------------  

 ----------- Mais informou que facultará a matriz da atribuição de subsídios, que já tem doze anos, 

relativa à atribuição de subsídios, podendo até colocar o ano anterior à sua vigência, de modo a 

conseguir-se ver a regularidade, as oscilações da atribuição de subsídios, a diferença abissal 

que existe relativamente ao que era antes em termos de montantes. ------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que a Câmara Municipal faz o seu acompanhamento, havendo mesmo 

Associações que deixaram de receber o subsídio, estando o Executivo Municipal presente ou 

representada em todas as atividades promovidas pelas Associações. ----------------------------------  

 ----------- Relembrou que o “Viva as Associações” é uma fonte de receita e de promoção do 

dinamismo das Associações, assim o queiram. Durante aquele evento são organizados 

diferentes debates contudo, são muito poucas as Associações presentes nos mesmos. Essa a 

experiência que tem e por conseguinte há limites e as situações têm de ser reequacionadas. ---  

 ----------- Referiu que após protocolo o Oliveira do Bairro Sport Clube encontra-se a utilizar as 

instalações polidesportivas da Escola Secundária, contudo a questão da iluminação não estava 

no projeto de construção e também não se colocou aquando da celebração do protocolo, será 

contudo algo que terá de ser analisado. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais referiu que os Atómicos encontram-se a utilizar quase em exclusividade as 

instalações do Parque Desportivo, considerando estranho que se queixem de não ter 

instalações. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou não ser uma obrigação da Autarquia, mas é feita a cedência de transporte 

às Associações, uma vez que a Câmara Municipal quer sempre apoiar, mas apoia dentro dos 

limites legais no caso das horas extraordinárias pagas aos motoristas. A dimensão financeira 
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do apoio em transportes às Associações é enorme, aproveitando para endereçar um elogio e 

um agradecimento a todos os motoristas, pela forma profissional com que têm prestado o 

serviço. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relembrou que na última Sessão da Assembleia Municipal foi mencionado que o 

questionário dirigido às Associações deveria ser anónimo. Sobre esta questão disse que as 

pessoas têm de assumir porque, a Câmara Municipal assume, os Membros da Assembleia 

Municipal assumem, então os dirigentes associativos também têm de assumir. Assumir o que 

criticam e o que dizem, para o bem e para o mal, uma vez que estão todos a trabalhar no 

sentido da melhoria contínua, estanhando que se pretendam esconder atrás do anonimato. -----  

 ----------- Para terminar, deixou uma palavra de agradecimento a todos os dirigentes 

associativos pelo tanto que dão às Associações, às suas Freguesias e naturalmente ao 

Concelho de Oliveira do Bairro. -------------------------------------------------------------------------------------  

----------- De imediato passou-se a análise e discussão do ponto da Ordem de Trabalhos 4.3 - 

Análise sobre o assunto dos Transportes dos alunos do IPSB não abrangidos pelos 

Contratos de Associação. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – informou os presentes que, este ponto a Ordem de Trabalhos foi agendado, uma 

vez que foram levantadas algumas questões, nomeadamente por intermédio de comparação 

com outros Municípios acerca deste assunto. Assim e por forma a continuar-se a acompanhar 

um assunto tão sensível e delicado para os alunos em questão e tendo conhecimento pessoal 

que houve alguns avanços nesta matéria, entendeu-se proceder à sua análise e discussão 

 ----------- Seguidamente deu o uso da palavra aos Membros da Assembleia Municipal. ------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – afirmou que o assunto não 

está resolvido, nem está a caminho de ser resolvido, porque de facto há crianças que 

continuam a pagar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Relembrou que o presente assunto foi alvo de uma Proposta de Recomendação da 

Assembleia Municipal, que é um órgão deliberativo por excelência, é o órgão que garante mais 

representatividade, mas neste aspeto somente tem capacidade de aprovar propostas de 

recomendação. Essas são propostas de recomendação para o Executivo. O mínimo que o 

Executivo devia fazer, era analisar estas propostas de recomendação. Levar as propostas de 

recomendação a uma Reunião do Executivo Municipal. Depois se as converte numa Proposta, 

se as aprova, tal dependerá única e exclusivamente do Executivo Municipal. -------------------------  

 ----------- Pelo conhecimento que tem, nenhuma Proposta de Recomendação da Assembleia 

Municipal foi, até hoje, objeto de análise em reunião do Executivo Municipal e deveria ter sido, 

por uma questão de respeito institucional. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais relembrou que a Proposta de Recomendação relativa aos transportes dos alunos 

do IPSB foi aprovada por uma larga maioria dos Membros da Assembleia Municipal, apenas 

com duas abstenções, o que diz, no seu ponto de vista, muito sobre a justiça desta causa. ------  

 ----------- Referiu contudo que esta questão, não irá solucionar o problema do IPSB, uma vez 

que é muito mais complicado de se resolver, acreditando que há todas as condições para haver 

uma solução no curto prazo, mas é necessário chegar a esse ponto, a uma solução. --------------  

 ----------- Entende que todos devem ter a perceção que o problema do IPSB não é somente de 

Educação, não é um problema de uma sociedade anónima, é um problema do Concelho, é um 

problema de coesão territorial do Concelho e perder uma Escola na zona poente é crítico para 

o desenvolvimento do Concelho e muito embora a questão dos transportes não solucionasse, 

seria um pequeno contributo. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dos dois pareceres solicitados, um à CCDR-C e o outro da firma JPALM’s, 

basicamente dizem o mesmo. Dizem que a Câmara Municipal pode atribuir este subsídio desde 

que elabore o Regulamento para tal, porque está nas competências da Câmara Municipal 

pagar os transportes escolares, assim como o apoio a alunos mais carenciados. --------------------  
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 ----------- Para concluir disse que, não tem havido vontade e sensibilidade política para resolver 

esta questão. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- MARCOS DANIEL DA SILVA MARTINS – referiu que os últimos desenvolvimentos, 

decorrentes da reunião de ontem, permitem ter esperança na manutenção daquele 

equipamento escolar na zona poente do Concelho. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Considera que o Parecer da JPALM’s abona em favor da manutenção da Escola, em 

favor da isenção de custos relacionados com o transporte e outros na área social.------------------  

 ----------- Entende que se deve ter em atenção a debandada que pode vir a acontecer se nada 

for feito e que já foi abordado na Assembleia Municipal, que resulta de uma ação por parte do 

Governo Central e que é bastante prejudicial para o Concelho. -------------------------------------------  

 ----------- Espera que o bom senso venha a prevalecer e que haja a máxima celeridade para 

solucionar o problema, sendo certo que a Assembleia Municipal deve continuar atenta ao 

desenrolar do processo para ver se se consegue manter aquela Escola primordial na zona 

poente do Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – no seguimento da 

reunião do dia anterior, entende que, tudo aquilo que seja falado para além do que ficou 

combinado, é ruído e por conseguinte deve-se tratar o assunto com calma, tratar do assunto da 

forma como ficou combinado no dia anterior, porque tudo o que seja a mais do que isso, 

somente provoca ruído. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi dado o uso da palavra ao Presidente da Câmara. -------------------------  

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

referiu que esta é uma matéria cujo modo como foi tratada não cumpriu os seus objetivos. O 

empenhamento da Câmara Municipal e do seu Presidente foi total, indo até ao limite possível 

das suas competências e no âmbito da Lei. ---------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Relembrou que a decisão prévia que originou esta situação tem uma só origem, o 

atual Governo, a sua ideologia, o Governo do Partido Socialista e sua geringonça. Não há 

dúvida nenhuma. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação às questões abordadas, não sabe se é mais ou menos ruído, o que é certo 

é que a coerência tem de existir e da sua parte existirá sempre coerência e pragmatismo até ao 

seu limite. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais disse que não irá analisar pareceres, uma vez que cada um os sabe interpretar e 

age. Em relação aos pareceres produzidos, tem uma opinião diferente da dos Membros da 

Assembleia Municipal. Para esta questão em concreto e para aqueles alunos em concreto, para 

o conteúdo da Recomendação aprovada pela Assembleia Municipal, com todo o respeito, não é 

legalmente possível e a resposta é clara e objetiva. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que, quem colocou a questão e quem solicitou o pedido de apoio, em 11 

de agosto do ano transato, foi o Presidente do Conselho de Administração. Para essa pergunta 

e com a vontade em querer colaborar foi por si solicitado um Parecer Interno ao Departamento 

Jurídico. Esse parecer foi negativo. Ainda assim, foi solicitado novo Parecer à JPALM’s. Esse 

Parecer é aquele que é do conhecimento de todos. Por fim, uma vez que a tutela é o Ministério 

e o Governo, foi solicitado novo Parecer à CCDR-C, cuja conclusão e resposta à pergunta 

formulada é indiscutivelmente que, não é possível o apoio. Essa é a sua interpretação. -----------  

 ----------- Ainda no dia de hoje teve uma reunião sobre aquela matéria com os juristas e ficou 

claro e cristalino que não é possível atribuir aquele apoio. --------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que o IPSB não tem sido sério ao transmitir as informações aos Encarregados 

de Educação, não correspondendo à verdade em relação aos ofícios trocados com o Município 

sobre os Transportes e sobre outras matérias, como seja a entrega de vinhetas para passes 

dos alunos que lá se encontravam já no ano anterior sem que tal fosse comunicado à Câmara 

Municipal e sem as cobrar como é sua obrigação. ------------------------------------------------------------  
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 ----------- Disse ainda, ter tido conhecimento de informações destorcidas, sabe-se lá com que 

vontade, com que pertinência ou pretensão, que são transmitidas aos Encarregados de 

Educação, quer pela Secretaria da Instituição, quer por outros meios. Tal situação não é de 

todo agradável, sobretudo porque não corresponde comprovadamente à verdade. -----------------  

 ----------- Referiu não ter muito mais a acrescentar uma vez que a Câmara Municipal, em 

relação à matéria objetiva e à recomendação tal qual está e para aqueles alunos 

especificamente abrangidos pelo Contrato de Associação, não pode apoiar legalmente. Outras 

situações poderão ser eventualmente possíveis. --------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – referiu que o presente Ponto da Ordem de Trabalhos serviu para saber que a 

posição do Presidente da Câmara é aquela que todos ouviram e terá de ser respeitada e 

posteriormente cada uma fará a sua interpretação política. -------------------------------------------------  

 ----------- O problema dos transportes surgiu envolvido na problemática da permanência do 

IPSB em funcionamento. Na sua opinião, o importante é que o Concelho de Oliveira do Bairro 

tenha uma Escola naquela área geográfica do Concelho, para que os alunos da região do 

Concelho tenham condições semelhantes ao que têm as restantes freguesia do Concelho. E 

isso tem de ser assegurado o mais rapidamente possível. --------------------------------------------------  

 ----------- Entende que, no caso de a reunião havida no dia de ontem conduzir àquela pretensão, 

está-se no bom caminho e todos ficarão satisfeitos. Possui contudo algumas reservas, uma vez 

que, até hoje, não sentiu que todas as pessoas e instituições envolvidas adotassem uma 

atitude de lealdade absoluta. Na sua perspetiva, as várias entidades envolvidas não 

apresentaram perante todas as outras, tudo aquilo que era importante que se conhecesse e se 

soubesse, para sustentado nesse conhecimento poder encontrar a melhor solução. ----------------  

 ----------- Considera que seria importante que os proprietários do imóvel dissessem para o que é 

que estão disponíveis e o que defendem verdadeiramente e isso ainda não foi dito. Pelo que 
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leu, num artigo, o Presidente do Conselho de Administração disse que o IPSB será aquilo que o 

Concelho quiser. Contudo, terá de se ter noção que aquelas instalações são privadas, pelo que 

não entende como é que pode ser o Concelho a decidir. Não pode a Câmara Municipal, nem 

pode a Assembleia Municipal decidir nada, sobre o que se pode fazer naquele local que não é 

da Autarquia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Entende que se está a confundir ou a tentar confundir alguma coisa e como gosta das 

situações claras, objetivas e transparentes, ainda não sentiu que se tivesse chegado a esse 

momento, em que tudo é verdadeiramente transparente. Parece que, agora, as forças políticas 

do Concelho, se estão a entender no sentido de tudo fazer para manter ali uma Escola. A ser 

assim, é de facto transparente e é do máximo interesse para o Concelho, sendo esta uma 

resposta clara ao apelo que todos os concidadãos daquela zona do Concelho fazem, no sentido 

de defenderem aquilo que lhes interessa. Espera que tenha o máximo de sucesso. ----------------  

 ----------- Considera que até esse momento, ainda muito há para fazer. O Governo poderá vir a 

estudar essa possibilidade com o máximo empenhamento e isso é positivo, mas somente após 

as situações se tornarem claras. Aí sim, é que todos irão ficar a conhecer a verdadeira 

realidade socioeconómica e financeira e as verdades sobre o que aconteceu. ------------------------  

 ----------- Mais disse que, até à solução de manter uma Escola na zona do Concelho ainda 

muito há para fazer, esperando que todos os atores locais se disponibilizem para contribuir para 

uma grande, mas importante e decisiva caminhada, no que ao ensino e à educação no 

Concelho diz respeito. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – apesar de não querer falar 

da geringonça, certo é que há muito gente que gostaria de sentir o apoio que a geringonça dá 

ao primeiro-ministro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerou que uma coisa é lealdade e as pessoas podem discordar politicamente, 

outra situação distinta é querer “tapar o sol com a peneira”. ------------------------------------------------  
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 ----------- Tendo o Presidente da Câmara lido o parecer e retirado conclusões à sua maneira, 

considera que português é português e por conseguinte, leu o parágrafo final do parecer da 

CCDR-C que, do seu ponto de vista é esclarecedor, uma que é mencionado que se afigura 

“como admissível, à luz do quadro jurídico-constitucional e legal vigente, que às Câmara 

Municipais assiste o poder de, considerado o princípio da autonomia local e em face das 

atribuições e competências que em matéria de ação social escolar e transportes escolares lhe 

são cometidas pelo RJAL, providenciarem meios de ação social escolar e transportes escolares 

para além dos que se encontram de modo geral previstos e conformes na Lei, conquanto 

suportados por meios financeiros próprios e com a sua atribuição baseada em critérios gerais, 

objetivos, abstratos e não discriminatórios e em função da situação dos alunos e seu agregado 

familiar, designadamente no que toca à condição socioeconómica”. -------------------------------------  

 ----------- Considera que, mais claro do que aquelas palavras não é possível. O Presidente da 

Câmara tem contudo a legitimidade de não estar disponível para pagar os transportes 

escolares, não pode é dizer que são os pareceres jurídicos que não lhe permitem pagar os 

transportes escolares, isso é que não é aceitável de todo. --------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi dado o uso da palavra ao Presidente da Câmara. -------------------------  

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

disse que gostaria de estar otimista, contudo é necessário que o Governo tome a iniciativa, o 

que não crê que seja possível, tanto mais que há ações em curso em Tribunal e sem tal 

situação se encontrar resolvida não haverá entendimento algum. ----------------------------------------  

 ----------- Não pretendendo discutir português, referiu não abdicar da sua responsabilidade e da 

sua coresponsabilidade neste assunto, eu assumo integralmente. Referiu que em 11 de agosto 

o Presidente do Conselho de Administração do IPSB endereçou uma carta à Câmara Municipal, 

referente à Concessão de Ação Social Escolar, abrangendo o transporte, aos alunos do 5.º, 7.º 

e 10.º nos mesmos termos que a teria se estivessem integrados em turmas financiadas com 
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contrato de associação. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que a resposta àquela, que foi a única pergunta formulada à CCDR-C, a 

resposta objetiva e clara refere que “atualmente, face às limitações impostas pelo Governo aos 

contratos de associação em vigor celebrados com estabelecimentos de ensino particular e 

cooperativo e à luz do quadro legal vigente, apenas os alunos que continuem abrangidos por 

estes contratos, assiste o direito de continuar a aceder e a beneficiar da ação social escolar e 

de transporte escolar nos termos gerais legislativamente previstos, em que deles beneficiam os 

alunos do ensino público”. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Posto isto, o senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, deu por encerrada 

a presente Sessão da Assembleia Municipal, sendo lavrada a presente Ata que vai ser 

assinada pelo Presidente, respetivos Secretários e outros Membros da Assembleia que o 

desejem fazer. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 


