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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA EM 

DEZASSEIS DE JUNHO DO ANO DE DOIS 

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

 

 ----------- Aos dezasseis dias do mês de junho, do ano de dois mil e dezassete, no Salão Nobre 

da Câmara Municipal, realizou-se a Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, com a seguinte 

Ordem de Trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ----------- 4 – PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA --------------------------------------------------------  

 ----------- 5 - ORDEM DO DIA ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 5.1. – Apreciação da informação do Sr. Presidente da Câmara acerca da 

Atividade Municipal; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 5.2 – Apreciação e votação dos Documentos de prestação de contas 

consolidadas de 2016; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 5.3 – Informação/Proposta nº 148 – Mandato 2013/2017 – 1ª Revisão às Grandes 

Opções do Plano e Orçamento de 2017; ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- 5.4 – Informação/Proposta nº 146 – Mandato 2013/2017 – Proposta para 

Autorização Prévia de assunção de compromissos plurianuais (LCPA) de respostas no 

âmbito da Educação; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 5.5 – Informação/Proposta nº 144 – Mandato 2013/2017 – Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências do Serviço Público de Transporte de 

Passageiros entre o Município de Oliveira do Bairro e a CIRA; ---------------------------------------  



 

Sessão da Assembleia Municipal de 16.06’17   2|85 

 

 ----------- 5.6 – Informação/Proposta nº 150 – Mandato 2013/2017 – Autorização Prévia para 

assunção de compromisso plurianual para “Fornecimento Contínuo de Energia Elétrica 

às Instalações Alimentadas em Média Tensão (MT), Baixa Tensão Especial (BTE) e Baixa 

Tensão Normal (BTN) e Baixa Tensão Normal – Iluminação Pública (BTN-IP), dos 

Municípios de Albergaria-A-Velha, Anadia, Agrupamento de Entidades Adjudicantes do 

Município de Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga, 

Vagos e da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, Entidades que integram o 

Agrupamento de Entidades Adjudicantes; -------------------------------------------------------------------  

 ----------- 5.7 – Atribuição de Apoio Financeiro às Freguesias da União de Freguesias de 

Bustos, Troviscal e Mamarrosa, Oiã e Palhaça, para realização de eventos; --------------------  

 ----------- 5.8 – Desfile de Marchas Populares – Atribuição de Apoio Financeiro à Freguesia 

de Oliveira do Bairro; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 5.9 – Atribuição de Apoio Financeiro à Freguesia da Palhaça para instalação de 

Parque Infantil; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 5.10 – Atribuição de Apoio Financeiro à Freguesia da União de Freguesias de 

Bustos, Troviscal e Mamarrosa para Ampliação do Cemitério do Troviscal. --------------------  

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

secretariados por ARSÉLIO MANUEL DE OLIVEIRA DOMINGUES CANAS. ------------------------  

 ----------- 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. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Eram vinte horas, quando foi declarada aberta a Sessão.---------------------------------------  
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 ----------- 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 DINA MARIA MICAÊLO DE OLIVEIRA LÁZARO, MANUEL DA CONCEIÇÃO 

PEREIRA, ACÍLIO DIAS VAZ E GALA E GLADYS DEL CARMEN FERREIRA DE OLIVEIRA. ---  

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

SANTOS – informou que os Membros Dina Lázaro, Manuel Pereira e 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 das 

respetivas Listas, que se encontravam presentes, sendo convidados a participar nos Trabalhos 

da presente Sessão da Assembleia Municipal ANÁLIA DE OLIVEIRA ROSA, MIGUEL DA 

SILVA OLIVEIRA E MARISA DE CARVALHO PEREIRA que substituem, respetivamente, os 

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

 ----------- Informou também que o Membro Anália Rosa e o Presidente da União de Freguesias 

de Bustos, Troviscal e Mamarrosa Duarte Novo, tinham informado a Mesa que chegariam mais 

tarde, sendo dado nota do momento da chegada dos mesmos. -------------------------------------------  

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

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

 ----------- Acrescentou que como tinha sido referido na chamada, a Secretária da Mesa tinha 

apresentado a sua justificação de ausência e para que a Mesa esteja completa chamou o 

Membro Susana Nunes a tomar o lugar de 2ª Secretária da Mesa. ---------------------------------------  

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

Municipal, informou ter recebido um comunicado da Associação Nacional das Assembleias 
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Municipais (ANAM), solicitando ao 1.º Secretário da Mesa que procedesse à sua leitura. ---------  

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

DOMINGUES CANAS – procedeu à leitura do comunicado remetido pela ANAM: -------------------  

 ----------- “…Assunto: Escritura pública da alteração de estatutos da ANAM, reuniões 

institucionais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal, ---------------------------------------------  

 ----------- Serve a presente para dar conhecimento a Vossa Excelência de que foi realizada no 

passado dia 31 de maio a escritura pública da alteração de estatutos aprovada na assembleia- 

geral de 25 de março, a qual remetemos em anexo. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Nesse mesmo dia fomos ainda recebidos pelo Sr. Presidente da Associação Nacional 

de Municípios, Dr. Manuel Machado, e pelo seu Secretário-geral, Dr. Rui Solheiro, a quem 

apresentámos a nossa Associação, explicitando os nossos objetivos e dando nota do 

simbolismo de ser aquele o nosso primeiro ato após a alteração de Estatutos. -----------------------  

 ----------- Já ontem, dia 6 de junho, tivemos um dia de enorme relevância institucional, que nos 

permitiu apresentar a ANAM aos diversos grupos parlamentares com assento na Assembleia 

da República. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Fomos recebidos pelo presidente do grupo parlamentar do PSD, Deputado Luís 

Montenegro, pela vice-presidente do grupo parlamentar do PS, Deputada Susana Amador, pela 

Deputada Paula Santos do grupo parlamentar do PCP e pelo grupo parlamentar do CDS/PP. --- 

 ----------- Por fim, ainda na Assembleia da República, ocorreu a audiência da ANAM junto da 

Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e 

Habitação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em todas as reuniões de ontem ouvimos, por parte de todos os intervenientes, 

nomeadamente aqueles com assento na referida Comissão Parlamentar, uma saudação muito 
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especial à nossa constituição e o sublinhar da relevância do momento atual em que está em 

discussão uma nova - e crucial - descentralização de competências para o poder local. -----------  

 ----------- A todos transmitimos o nosso objetivo primordial e central de valorizar o papel das 

Assembleias Municipais e de contribuir para o reforço do Poder Local. ---------------------------------  

 ----------- Estamos doravante, cremos nós, munidos de todos os instrumentos necessários para 

alicerçar este projeto que é de todos, e assim, prosseguir aquele que é o nosso desiderato 

último, o qual não devemos deixar de repetir: uma maior dignificação das assembleias 

municipais, como via para uma melhoria da democraticidade ao nível local. ---------------------------  

 ----------- Por tudo isto, é para a ANAM uma honra poder, desde sempre, contar com o 

contributo desse mui nobre município, manifestando a nossa total abertura para a receção de 

todas as suas sugestões e contributos…” ------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – acrescentou que conjuntamente com os estatutos e com o texto que tinha acabado 

de ser lido foi também solicitado que o município de Oliveira do Bairro aderisse à associação.  -  

 ----------- Informa que como o assunto não tinha sido abordado em Comissão Permanente, foi 

entendimento que deveriam ser enviados os documentos a todos os Membros da Assembleia, 

sendo o assunto abordado numa próxima reunião da Comissão Permanente e em setembro 

seria tomada uma decisão sobre o assunto.---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deu também conhecimento da receção de um mail da parte da Bancada do PCP da 

Assembleia da República, solicitando novamente ao 1.º Secretário da Mesa que procedesse à 

sua leitura. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

DOMINGUES CANAS – procedeu à leitura do mail remetido pelo Grupo Parlamentar do PCP: -  

 ----------- “…Exmo. Senhor Presidente da Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, 
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Descentralização, Poder Local e Habitação ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assunto: Requer a disponibilização dos estudos no âmbito do processo de 

descentralização para as autarquias locais ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Proposta de Lei n.º 62/XIII/2ª que estabelece o quadro de transferência de 

competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, concretizando os 

princípios da subsidiariedade, da descentralização administrativa e da autonomia do poder 

local, propõe a transferência de um número muito significativo de competências da 

administração central para a administração local em cerca de duas dezenas de áreas distintas 

e de natureza também muito diversa. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Uma análise e reflexão ponderada sobre a proposta em apreciação exige o 

conhecimento concreto e aprofundado sobre o que se pretende transferir. O conjunto de 

competências que se propõe transferir para as autarquias locais tem impactos ao nível de 

meios humanos, técnicos, financeiros e organizacionais. ----------------------------------------------------   

 ----------- Neste sentido o Grupo Parlamentar do PCP requer ao Governo que disponibilize os 

estudos e os elementos que fundamentam as propostas apresentadas, referindo: ------------------  

 ----------- - O diagnóstico referente a cada uma das competências propostas identificando os 

meios humanos, técnicos, financeiros e organizacionais; ----------------------------------------------------  

 ----------- - O grau de execução entre o programado e o realizado, bem como a identificação de 

carências, nomeadamente de meios técnicos e humanos, e o volume adicional de recursos 

financeiros necessários para garantir a plena execução do programado com respeito pelos 

ratios e demais indicadores aplicáveis, identificadas e não concretizadas; -----------------------------  

 ----------- - A perspetiva de evolução a curto e médio prazo, estimando o impacto a nível 

humano, técnico, financeiro e organizacional…” ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 
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SANTOS – deu a conhecer aos presentes, a receção de mais um número da revista do 

Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro, toda a documentação, como tem sido habitual, 

referente à Assembleia de Freguesia Ordinária da Palhaça assim como também o Relatório de 

Atividades e Contas de 2016 da ADREP. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que foi recebida para além da referida, mais correspondência que está 

disponível para consulta dos Membros da Assembleia Municipal, que assim o entenderem. -----  

 ----------- Informou que foi rececionado também, um requerimento por parte do Membro da 

Assembleia Marcos Martins solicitando à 2.ª Secretária da Mesa substituta, que procedesse à 

sua leitura. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2.ª Secretária da Mesa da Assembleia Municipal SUSANA MARIA MARTINS NUNES 

procedeu à leitura do requerimento remetido pelo Membro da Assembleia Marcos Martins; ------  

 ----------- …”Troviscal, 31 de maio de 2017  ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assunto: Pedido de Exoneração e Substituição do cargo de membro da Comissão de 

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

Troviscal e Mamarrosa ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Exmo. Sr. Presidente, -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Atendendo à conduta de rigor e transparência pela qual sempre me pautei, não só 

nesta Câmara mas também em todo o meu quotidiano, e em virtude de estar prestes a assumir 

uma candidatura à Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Bustos, Troviscal e 

Mamarrosa nas eleições autárquicas que se avizinham, venho por este meio solicitar a V.ª Ex.ª 

a minha exoneração e respetiva substituição do cargo que ocupo na Comissão de Reavaliação 

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

Mamarrosa….” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 
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SANTOS - informou que se iria proceder à apreciação da Ata da Sessão Ordinária da 

Assembleia Municipal de 21 de abril 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. --------------------------------------------------------  

 ----------- Deu de seguida a palavra ao Membro da Assembleia Fernando Henriques, que tinha 

solicitado o uso da mesma;-------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- FERNANDO OLIVEIRA HENRIQUES – começou por dirigir os seus cumprimentos a 

todos os presentes; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que havia alguns erros ortográficos a corrigir, mas que em nada alteram o 

sentido das frases. Informa que iria dar conhecimento desses erros ao técnico que redigiu as 

atas para que procedesse à correção dos mesmos. Acrescenta que iria ter o mesmo 

procedimento na ata de 28 de abril. --------------------------------------------------------------------------------  

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

Ordinária de 21 de abril de 2017 colocada à votação. --------------------------------------------------------  

 ----------- Efetuada que foi a Votação, a Ata, datada de 21 de abril de 2017, foi Aprovada por 

maioria com 20 Votos a Favor. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – informou que de igual forma se iria proceder à apreciação da Ata da Sessão 

Extraordinária da Assembleia Municipal de 28 de abril de 2017, remetida a todos os Membros 

da Assembleia Municipal, tendo questionado de novo, 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. -----------------  

 ----------- Deu de seguida a palavra ao Membro da Assembleia Leontina Novo, que tinha 

solicitado o uso da mesma;-------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- LEONTINA AZEVEDO DA SILVA NOVO – começou por dirigir os seus cumprimentos 

a todos os presentes; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que pretendia que se fizessem duas pequenas alterações, não de conteúdo, 

mas de forma a estar redigido de forma correta. Na página 27, na sua intervenção onde estava 

escrito “houveram”, solicitou a correção para “houve”, e na mesma página …”que 

permitissem…”, sugeriu que se acrescentasse a palavra “saber”, de forma a dar sentido à 

frase.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Extraordinária de 28 de abril de 2017 colocada à votação. --------------------------------------------------  

 ----------- Efetuada que foi a Votação, a Ata, datada de 28 de abril de 2017, foi Aprovada por 

maioria com 20 Votos a Favor. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – 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 ao Presidente da Direção da “Associação Desportiva 

de Oiã”.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da Direção da “Associação Desportiva de Oiã” Adolfo Dias – dirigiu os 

seus cumprimentos a todos os presentes e dirigindo-se à Mesa agradeceu o convite formulado, 

permitindo que todos os presentes tenham uma noção do que representa a associação e a sua 

importância no Concelho de Oliveira do Bairro.-----------------------------------------------------------------  

 ----------- Deu conhecimento que a associação foi criada a 22 de maio do ano de 1980, tendo 37 

anos, sendo uma associação jovem a nível desportivo no concelho, sendo talvez a associação 

mais recente. A sua fundação foi feita através de um grupo de amigos que na altura jogavam no 

chamado campo da “pitorra”, que ainda hoje existe no meio dos pinhais perto da empresa 
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Porcel. Desse grupo de amigos, fazia parte um homem chamado Dr. Fernando Peixinho, que já 

não se encontra entre nós, tendo sido ele o elemento principal para a existência da Associação 

Desportiva de Oiã.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Dr. Fernando Peixinho mais um grupo de nove pessoas criaram o complexo 

desportivo, não como se encontra atualmente, mas trabalharam muito para criarem a 

associação e criar condições para todos poderem praticar desporto. Conseguiram e formaram 

uma enorme associação e contribuíram para o grandioso património que existe atualmente na 

associação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse querer dar a conhecer um pouco do que é o património da associação, sabendo 

que muitas pessoas desconhecem o que existe e o que foi adquirido ao longo dos anos. Refere 

que como 13.º Presidente da associação e da sua direção, tem motivação para manterem a 

associação dentro da qualidade e do bem-estar que outros, muitos, conhecem e usufruem 

diariamente do complexo desportivo. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Associação Desportiva de Oiã tem um Polidesportivo, onde tem uma bancada e três 

balneários. Existe também o Estádio da Marinha, com campo com relvado natural, com 

capacidade para duas mil pessoas sentadas. Um campo de futebol de onze, sintético, campo 

de treinos de apoio às camadas jovens. Uma sede que se situa dentro do complexo desportivo, 

com um bar renovado, bem como os antigos balneários existentes na fundação do clube. --------  

 ----------- Informa que foi uma vitória não se ter demolido os ditos balneários, porque simboliza 

tudo o que aquele clube foi e a sua história está dentro daquele bar e na sua sede que 

atualmente serve as camadas jovens. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescenta que enquanto estiver à frente da Associação Desportiva de Oiã, será 

sempre estimado esse edifício. Existe também uma sala de reuniões, uma sala onde é 

trabalhado todo o apoio logístico às camadas jovens, um salão inacabado com quinhentos 

metros quadrados, que gostaria de ver terminado para servir também de apoio às camadas 
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jovens, possibilitando dar inicio a outras atividades que não sejam o futebol. Refere que esse 

salão está a fazer muita falta.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Algumas áreas adjacentes ao complexo desportivo são também propriedade da 

Associação. Como puderam verificar pela descrição é um complexo desportivo enorme e não é 

fácil mantê-lo vivo.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Refere que é um complexo desportivo, de portas abertas, que está ao serviço de todo 

o concelho de Oliveira do Bairro. Oferecem o complexo às associações do concelho que 

pretendam fazer as suas atividades, entre elas, SOLSIL, Centro Social de Oiã, AMPER, 

Bombeiros Voluntários, Grupos Motards, Escuteiros e muitos outros. -----------------------------------          

 ----------- Dá conhecimento que o complexo desportivo tem também servido, ao longo dos anos, 

para apoio a seleções nacionais de futebol, sendo um clube entre poucos que fazem apoio à 

Federação Portuguesa de Futebol em campo de treinos para Seleções Portuguesas e 

Internacionais, lembrando que passaram nas instalações da Associação Desportiva de Oiã 

seleções como a Seleção de Portugal Sub 21, a Seleção de Portugal de Futebol Feminino, as 

Seleções da Letónia, da Holanda, da Itália, a equipa de Futebol Feminino do Paris Saint 

Germain, recentemente o Boavista com uma semana de treinos da pré época e ainda na 

semana anterior foi recebido o convite de dois clubes da principal divisão de futebol para 

treinarem no complexo desportivo de Oiã, o Tondela e o Rio Ave, onde o conterrâneo João 

Tomás faz parte da direção tendo por isso endereçado o convite para a disponibilização das 

instalações, para uma semana de treinos.  ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente aos projetos desportivos da associação para o futuro, disse que pelo 

historial do clube e fala como ex treinador, tendo sido vários anos treinador do clube e agora 

como presidente, chegou à conclusão que a Associação Desportiva de Oiã merece estar no 

patamar máximo do futebol distrital de Aveiro. Para isso a direção irá trabalhar no sentido de 

tentar colocar o clube no maior patamar, sendo esse um dos objetivos do futebol sénior.
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 ----------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- Sobre a história desportiva recorda que o Oiã já foi várias vezes campeão distrital, já 

esteve presente em três finais da taça do distrito de Aveiro, tendo ganho uma e perdido duas, 

consigo como treinador. São recordistas da Associação de Futebol de Aveiro com um recorde 

que dura há vários anos, com uma equipa com o maior número de vitórias num campeonato, 

vinte e quatro jogos, vinte e quatro vitórias. É um recorde de que se orgulham e que esperam 

que ninguém o bata.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Um outro objetivo e o lema da associação é dinamizar e aumentar o número de jovens 

para a prática desportiva e para a sua formação como cidadãos. Refere que não entram em 

“campionitos” nas camadas jovens, enquanto for presidente da Associação Desportiva de Oiã, 

e a sua direção orgulham-se por trabalhar diário e não incutir nos miúdos a vitória à força, 

porque a vitória é uma consequência. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deu conhecimento que também fazem inúmeros torneios na área do futebol, estando 

atualmente a decorrer um torneio com duração de um mês e três semanas, não sendo fácil 

para uma direção acompanhar e estar presente num torneio com essa durabilidade. São há 

volta de vinte equipas de futebol sénior que estão a jogar no torneio no complexo desportivo de 

Oiã. ------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi feito em parceria com a Associação de Futebol de Aveiro um minitorneio de 

camadas jovens, com atletas dos quatro aos seis anos, tendo sido um sucesso poderem contar 

com cerca de quatrocentos miúdos no complexo desportivo, tendo recebido elogios pelo 

trabalho. Repetiram outro torneio no sábado anterior, com várias crianças e no dia um de julho 

irá acontecer outra concentração enorme no complexo desportivo de Oiã. -----------------------------  

 ----------- Não deixam de homenagear os que já partiram, onde é sempre realizado o torneio Dr. 

Fernando Peixinho, onde irão no presente ano endereçar um convite às quatro equipas 

representantes do futebol no concelho de Oliveira do Bairro, Mamarrosa, Bustos, Oliveira do 
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Bairro e Oiã a estarem presentes nessa homenagem torneio, que se realiza nos finais do mês 

de agosto. Há também o torneio Vila de Oiã, em parceria com a Junta de Freguesia de Oiã. ----  

 ----------- Relativamente a projetos desportivos, informou que fazia parte do Sport Lisboa e 

Benfica, há alguns anos, na área de avaliação e prospeção da zona norte e tem um convite 

para a inclusão de uma escola oficial do Sport Lisboa e Benfica em Oiã. Acrescenta que 

juntamente com esse convite e derivado às condições que apresentam, foram também 

rececionados mais alguns convites de dois clubes, o Guimarães e o Sporting Clube de Braga. 

Refere que como trabalho com o Sport Lisboa e Benfica a sua preferência seria uma parceria 

com esse clube, nunca perdendo a identidade da Associação Desportiva de Oiã. Informa que 

será uma escola dirigida pela associação, se se chegar a um consenso, o que no seu 

entendimento é uma mais-valia para o concelho de Oliveira do Bairro. ----------------------------------  

 ----------- Projetos de obras, está a decorrer em parceria com a Câmara Municipal um projeto 

elétrico para a Associação, esclarece que é paga uma fatura mensal muito alta à EDP e assim 

recorreram à Câmara Municipal e a alguns amigos de forma a ajudarem a resolver esse 

problema. Acrescenta que a Câmara Municipal tem ajudado no projeto, subsidiando também o 

mesmo, aproveitando para agradecer ao Sr. Presidente da Câmara. ------------------------------------  

 ----------- Acrescenta ainda que está por concluir o campo sintético de treinos, onde estão por 

concluir muros e pisos envolventes, havendo também falta de uma casa de banho na bancada 

descoberta, de forma a poder-se legalizar o projeto. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Faltam painéis solares de aquecimento de água, bem como a colocação de painéis 

fotovoltaicos para produção de energia, e o sistema de rega que atualmente não é o mais 

adequado para a situação financeira da Associação causando algum transtorno nas finanças. --  

 ----------- Lembra que dos concelhos de Águeda, Oliveira do Bairro e Vagos, a Associação 

Desportiva de Oiã, foi um dos muitos clubes que concorreu ao projeto da Federação 

Portuguesa de Futebol, de requalificação e inovação das instalações desportivas. Acrescenta 



 

Sessão da Assembleia Municipal de 16.06’17   14|85 

que em quinhentas e cinquenta candidaturas a nível nacional, a Associação Desportiva de Oiã 

foi uma das contempladas e se não está em erro terá sido a única do concelho de Oliveira do 

Bairro. Receberam alguma verba o que agradou bastante e que deu para resolver alguns 

problemas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que também concorreram à Associação de Futebol de Aveiro num projeto de 

requalificação, onde também lhes foi atribuído o subsídio em causa. Mostra que a Associação 

não está parada, está atenta, é dinâmica e trabalha para conseguir evoluir. ---------------------------  

 ----------- Refere que as dificuldades são muitas, há muitas dificuldades nos transportes, só 

existe uma carrinha no clube que já não pode transportar atletas jovens, pela idade que já tem, 

causando transtorno na movimentação de atletas. Há também a fatura da eletricidade que é 

muito alta para a Associação, cerca de seiscentos euros mensais. Há três campos a trabalhar 

ao mesmo tempo, lavandaria, sistema de rega e tudo junto dá um valor quase que insuportável 

para a Associação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que a vida era muito difícil na Associação com os apoios que têm, porque se 

verifica que cada vez há menos sócios, as receitas diminuem, as pessoas não vão ao futebol e 

que agora era cada vez mais difícil arranjar pessoas para assumirem os cargos na Associação, 

não havendo pessoas para formar uma direção. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Vai-se sobrevivendo que o que se tem, com o que se vai fazendo. --------------------------  

 ----------- Refere que gostava que o associativismo do concelho de Oliveira do Bairro, 

continuasse a ser apoiado da forma como tem sido, ou talvez mais, também para mostrar que 

são as associações que dinamizam e oferecem visibilidade e movimentam o concelho. As 

associações são importantes no concelho de Oliveira do Bairro e por isso gostaria que o apoio 

às associações continuasse a ser dado por parte da Câmara Municipal. -------------------------------  

 ----------- Agradeceu ao Sr. Presidente da Câmara, pela ajuda que tem dado à Associação 

Desportiva de Oiã ao longo destes anos e que sem essa ajuda não seria possível à Associação 
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ter o complexo desportivo que tem atualmente, porque 90% deve-se à ajuda camarária. ----------  

 ----------- Agradeceu também à Junta de Freguesia de Oiã, pelo apoio que tem dado à 

Associação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por fim disse que há duas equipas a competirem no campeonato da 1ª Divisão 

Distrital na próxima época, a Associação Desportiva de Oiã e o Oliveira do Bairro Sport Club, 

depois há o Bustos e o Mamarrosa Futebol Club a competiram no campeonato da 2ª Divisão 

Distrital. Refere que na sua opinião chegou a altura de olharem uns para os outros dentro do 

concelho e acha que é merecido ter no concelho duas equipas, com possibilidades de subir, ao 

patamar máximo do Futebol Distrital, sendo esse o desejo que manifesta para a próxima época. 

Deseja também ao Mamarrosa Futebol Club e à União Desportiva de Bustos que consigam os 

objetivos de subida de divisão. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – agradeceu ao Presidente da Associação Desportiva de Oiã Adolfo Dias, a 

apresentação realizada e disse que acima de tudo agradecia o facto de terem aceitado o 

convite podendo assim deixar duas ou três mensagens que na sua opinião foram importantes 

para todos os que ouviram a apresentação. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- A primeira foi uma mensagem que todos já conhecem, em que o associativismo exige 

uma entrega, uma dádiva e uma dedicação enorme e sem isso não existiam, segunda 

mensagem foi que as associações como foi dito, atualmente não conseguem sobreviver e 

subsistir se a Câmara Municipal não estiver em paralelo com esse associativismo e terceiro 

algo que é do conhecimento de todos e a todos deve preocupar, que é a cada vez maior 

dificuldade que as associações têm em conseguir massa humana para as suas direções. --------  

 ----------- Por tudo o que foi dito, pelo trabalho desenvolvido, pelo património, pela história e 

pelos objetivos, mas reteve essencialmente os três pontos atrás focados e que a Associação 

Desportiva de Oiã tinha deixado bem claro. ---------------------------------------------------------------------  
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 ----------- -Foi assim concluído o ponto da Ordem de Trabalhos. -------------------------------------------  

 ----------- 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 da Assembleia Municipal SUSANA MARIA MARTINS NUNES 

– teceu a seguinte intervenção: -------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

credenciado para o efeito. Cada interveniente só poderá usar da palavra uma vez pelo período 

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

 ----------- Ainda nos termos do art.º 41, os esclarecimentos a solicitar pelo público serão sempre 

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

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

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

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

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

aplaudir ou reprovar as opiniões emitidas …” -------------------------------------------------------------------  

 ----------- 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, o que 

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

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

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

 ----------- “Antes de começar, gostaria de fazer uma interpelação à mesa, Informando o Sr. 

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

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

página 11 e 12; a ata da Reunião de Câmara Pública no dia 23 de Fevereiro de 2017 — onde 

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

o Regulamento Municipal de Limpeza Pública de Oliveira do Bairro e, a ata da Reunião de 

Câmara Pública no dia 27 de Abril de 2017 - onde consta o Ponto 9 - Informação 

81.2017/DGUOM — Alteração do Sentido de Trânsito e Sinalização para Travessa Dr. Abílio 

Pereira Pinto e Travessa Central em Oliveira do Bairro…” --------------------------------------------------  

 ----------- …”No passado dia 23 de Fevereiro de 2017, na Reunião de Câmara Municipal, sobre 

duas notícias que vinham no Jornal do Bairrada - do dia 23 de fevereiro de 2017, na página 11 

vinha uma notícia, que se intitulava passo a citar; -------------------------------------------------------------  

 ----------- “Estação da CP transformado em mictório público. -----------------------------------------------  

 -----------  “Uma verdadeira casa de banho pública. É nisso que a Estação da CP de Oliveira do 

Bairro está transformada. Por ausência de casas de banho que deixaram de existir após as 

obras de renovação efetuadas, há mais de uma década - as paredes da estação foram 

transformadas em mictórios públicos. O Presidente da Núcleo da Liga dos Combatentes de 

Oliveira do Bairro (o Núcleo tem sede no edifício da Estação da CP) Victor Pinto diz estar farto 

do cheiro nauseabundo…”--------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questionei nos horizontes da Câmara Municipal para quando é que se prevê fazer 

diligências junta das Infraestruturas de Portugal (IP) ou intervenção por parte da Câmara 
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Municipal na limpeza da Estação? Já na página 12, no Jornal da Bairrada do dia 23 de fevereiro 

de 2017, vinha uma notícia que se intitulava “‘Empresa abandonada é viveiro de ratos no centro 

da cidade", que fica entre as traseiras do Edifício Público e o Século XXI. Questionei nos 

horizontes da Câmara Municipal, para quando é que se prevê acabar com esta praga, que 

prejudica e muito a saúde pública. Qual é a previsibilidade da resolução? -----------------------------  

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

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

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

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

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

privadas e têm de cumprir as regras." -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No dia 21 de abril de 2017, fui à Assembleia Municipal e, voltei a questionar sobre as 

noticias das paginas 11 e 12 que vinham no Jornal do Bairrada do dia 23 de fevereiro de 2017 

e, também ter referenciado os artigos 16. ° e 17. ° do Regulamento Municipal de Limpeza 

Pública de Oliveira do Bairro passo a citar:  ---------------------------------------------------------------------     

 ----------- “Artigo 16. ° - Fiscalização - 1. A fiscalização das disposições do presente regulamento 

compete às Autoridades Policiais e à fiscalização municipal nos termos da legislação em vigor”, 

“Artigo 17. ° — Competência - A decisão sobre a instauração do processo de contraordenação, 

sua instrução, aplicação das coimas e das sansões assessórios é da competência do 

Presidente da Câmara ou do Vereador com competência delegada.” ------------------------------------  

 ----------- Perante a resposta do Sr. Presidente da Câmara Municipal, que me deu no dia 21 de 

abril de 2017, em sede da Assembleia Municipal e, que foi igual à resposta do dia 23 de 

fevereiro de 2017, em Reunião de Câmara Pública; ----------------------------------------------------------  

 ----------- I - Nos horizontes da Câmara Municipal, para quando é que se prevê a sua resolução?

 ----------- Il - Para quê, existir um documento que se denomina por Regulamento Municipal de 
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Limpeza Pública de Oliveira do Bairro e, perante o que está escrito não são acionados os meios 

legais?--  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No dia 27 de abril de 2017, foi a Reunião de Câmara Pública descentralizada, no 

Quartel das Artes Dr. Alípio Sol, em Oliveira do Bairro e, na Ordem de Trabalhos da respetiva 

havia um ponto que passo a citar: “PONTO 9 - INFORMAÇÃO 81.2017/DGUOM — 

ALTERAÇÃO DO SENTIDO DE TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO PARA A TRAVESSA DR. ABILIO 

PEREIRA PINTO E TRAVESSA CENTRAL EM OLIVEIRA DO BAIRRO”, tendo sido deliberado 

por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- lll — Em relação a este ponto, para quando é que se prevê a colocação da sinalização 

vertical de sentido único na Travessa Dr. Abílio Pereira Pinto e na Travessa Central?--------------  

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

 ----------- NOÉMIO DA CRUZ FERREIRA residente na freguesia de Oiã – começou por dirigir 

os seus cumprimentos a todos os presentes. -------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- “Intervenho nesta Assembleia na qualidade de socio gerente da empresa Área Modelo 

– Construção Civil e Promoção Imobiliária, Lda. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, relativamente ao assunto que me 

trouxe a esta Assembleia no passado dia 28 de Abril e onde dei conta de todo o processo 

existente que envolve a Empresa Área Modelo e o Município de Oliveira do Bairro e que se 

refere ao Contrato Promessa de Compra e Venda celebrado pelas partes em 30.09.2005, no 

qual o Município de Oliveira do Bairro prometeu comprar e a Empresa Área Modelo prometeu 

vender, 77.10m
2
 da área do seu lote de terreno, designado por Lote n.º 6, resultante do Alvará 

de Loteamento n.º 102/2001, normalmente designado por Loteamento do Largo do Cruzeiro de 

Oiã. ------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Nessa minha intervenção, para além das questões preliminares de contexto, 

informámos que este negócio implicava a Alteração do Alvará de Loteamento, alteração de 

alvará que, tal como acordado seria promovida pelo Município e a expensas do Município, e 

que nas condições do negócio por nós propostas, essa alteração de loteamento tinha 60 dias 

para se concretizar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre este assunto coloquei à Camara Municipal, na pessoa do Sr. Presidente, 

algumas questões para as quais pedia uma resposta, nomeadamente sobre prazos para 

alteração do alvará de loteamento, lembrei as condições que por escrito sempre colocámos 

para a realização do negócio, enumerei e solicitei a confirmação dos acordos e compromissos 

verbais assumidos entre as partes, durante as negociações, compromissos e acordos esses 

que nos permitiram chegar a acordo quanto ao valor da venda, compromissos e acordos esses 

que até à data da última assembleia só a gerência da Empresa, o Sr. Presidente da Câmara e 

os Técnicos Municipais envolvidos, conheciam. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Pedi respostas e reitero aqui hoje, que responda às perguntas que coloquei, que 

confirme os acordos e compromissos assumidos pelas partes para a realização do negócio e 

com toda a clareza esclareço, faço-o porque temo que este assunto já seja um assunto que o 

Sr. Presidente não pretenda resolver, mas sim deixá-lo para o próximo Presidente resolver. -----  

 ----------- Se é essa a intenção do Sr. Presidente, então não prejudique ainda mais esta 

empresa e o seu proprietário, releia as questões colocadas, se tiver dúvidas fale com os 

Técnicos Municipais envolvidos e dê respostas, para que o próximo presidente conheça todos 

os contornos do negócio. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tudo isto porque muito embora o Sr. Presidente na passada assembleia se tenha 

comprometido a responder por escrito às questões levantadas, e mesmo tendo esta empresa 

entretanto e por escrito lembrado novamente o assunto, até à presente data, não tive qualquer 

resposta ou mesmo marcação da prometida reunião. --------------------------------------------------------  
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Será caso para perguntar, a questão não se resolveu e mantem-se por resolver por algum 

entrave colocado por esta empresa? ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esta pergunta só pode ter 2 respostas, sim ou não. ----------------------------------------------  

 ----------- Sobre este assunto queria colocar ainda mais algumas questões ao Sr. Presidente da 

Câmara, que espero tenham resposta hoje nesta assembleia. ---------------------------------------------   

 ----------- 1. Porque que razão a Câmara Municipal não cumpriu no tempo devido a sua parte no 

negócio efetuando a Alteração do Alvará de Loteamento n.º 102/2001, que lhe era e é devida, 

permitindo assim à empresa Área Modelo poder prosseguir com o seu projeto. Decerto não foi 

por falta de lembrar o Sr. Presidente quer pessoalmente quer por fax, por exemplo pelo fax 

enviado no dia 26/09/2006, ao qual nunca tivemos resposta; Note-se 2006. ---------------------------  

 ----------- 2. Porque que razão, mais de onze anos volvidos, a Câmara Municipal continua por 

não efetuar a sua parte no negócio, ou seja porque não realizou a Alteração ao Alvará de 

Loteamento citado, decerto, volto a repetir, não foi por falta de lembrar o Sr. Presidente muitas 

vezes pessoalmente e outras vezes por escrito, permitindo à empresa construir, vender, 

permutar, fazer qualquer coisa. -------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- 3. De facto a inercia da Camara Municipal desde a assinatura do contrato promessa 

até ao ano de 2010, não resolvendo a alteração do alvará de loteamento, foi devastadora, 

passaram os anos razoáveis da construção e a empresa não tinha concretizado o seu projeto 

em tempo útil. Refiro-me ao ano 2010 porque 2010 para a empresa Ecolitoral, de que sou 

proprietário, foi o melhor ano da empresa dentro da Promoção Imobiliária, no concelho. Neste 

concurso vendemos todos os imóveis que tínhamos em carteira, e mais houvesse. Mas a Área 

Modelo ainda nem sequer tinha a Alteração de Loteamento aprovada, Registada, etc., do seu 

1.º imóvel que pretendia construir, porquê, sim porquê? -----------------------------------------------------  

 ----------- O negócio ocorreu em 2005, tínhamos 5 anos para ter vendido tudo antes da crise. 

 ----------- 4. Dada a área de formação do Sr. Presidente, decerto saberá dizer-me quanto 



 

Sessão da Assembleia Municipal de 16.06’17   22|85 

custaram aproximadamente 150.000 Euros parados durante este tempo? (mais de 11 anos). ---  

 ----------- 4.a. Quanto custavam 150.000 Euros de empréstimo à banca? -------------------------------  

 ----------- Se o Sr. Presidente da Câmara Municipal, ao invés de o ser, fosse antes o Dono desta 

empresa que teria feito até à data de diferente para resolver o assunto? Pergunta mais o que 

faria hoje passados todos estes anos. O que faria o Sr. Mário João Oliveira amanhã se fosse o 

dono da Empresa, relativamente a este assunto. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Sr. Presidente esta empresa contínua a aguardar a resolução do problema, esta 

situação não permite que a empresa construa, venda, permute ou qualquer outra coisa. ----------  

 ----------- Bem sei Sr. Presidente que a alteração do Alvará de Loteamento, aqui apresentado, é 

bem mais difícil hoje, depois do Sr. Presidente e o município terem aprovado a 2.ª Revisão do 

PDM, sem antes implementar, levar a efeito esta alteração do Alvará de Loteamento. Mas se tal 

acontece, tal se deve única e exclusivamente ao Sr. Presidente da Câmara. --------------------------  

 ----------- Haja bom senso e responsabilidade. ------------------------------------------------------------------   

 ----------- Os prejuízos são já avultadíssimos e tenderão a agravar-se significativamente, caso 

não haja uma resolução a muito curto prazo da situação. ---------------------------------------------------  

 ----------- Sobre esta minha exposição escrita agradecia que fosse junta à ata de reunião.”  ------  

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

este respondesse às questões levantadas pelos munícipes. -----------------------------------------------  

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

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

Associação Desportiva de Oiã. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que respeita à intervenção do Munícipe Mauro Santiago, referiu que mantinha tudo 

o que já tinha respondido, acrescentando apenas que quanto à colocação da postura de 

trânsito aprovada, os serviços já estavam com o assunto em mãos e em breve estaria no local.  
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 ----------- Relativamente às questões reiteradas e reforçadas pelo cidadão Noémio Ferreira, na 

qualidade de gerente da empresa Área Modelo, disse que de facto ainda não tinha dado 

resposta, mas para além do que tinha referido, iria ocorrer na semana seguinte, uma reunião 

com técnicos da Câmara, Executivo da Câmara e CCDR para encontrarem a melhor forma de 

dar resposta efetiva à questão apresentada e consequentemente dar resposta da Câmara 

Municipal, que será subscrita por si. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que quando tomou posse na Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, o 

estacionamento subterrâneo e a sua construção já existia, o Loteamento tinha sido todo 

promovido antes disso pela Câmara Municipal, não tendo havido compras e vendas, foi por 

equação, e quanto às áreas dos lotes, a Câmara comprou vários, tornou-os jardim e deixaram 

de ser problema, os três lotes que são dos seus proprietários, nenhum deles tem fisicamente a 

área que está no lote. Acrescenta que são assuntos, que hão de ter uma solução, que vão ser 

resolvidos e que o Presidente da Câmara é o primeiro empenhado em que fiquem resolvidos. --  

 ----------- Disse que a seu tempo, esperando que em breve, seria dada a resposta de acordo 

com aquilo que for a melhor solução para de uma vez por todas o assunto ficar ultrapassado. --  

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

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

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

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

inscrevessem, sendo seguidamente dado o uso da palavra aos intervenientes. ----------------------  

 ----------- MARCOS DANIEL DA SILVA MARTINS – iniciou a sua intervenção por dirigir os seus 

cumprimentos a todos os presentes, felicitando também a Associação Desportiva de Oiã, na 

pessoa do seu Presidente Adolfo Dias, membros dos corpos sociais, sócios e atletas. -------------  

 ----------- Disse que voltava mais uma vez, a trazer à Assembleia Municipal, um tema recorrente 

de há um ano a esta parte, e quiçá talvez fosse a ultima vez que fosse demonstrada a tristeza, 
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o desagrado e a indignação pela forma impotente que se viu o encerramento do ano letivo no 

IPSB, como que em ambiente fúnebre, porque parece ser inevitável acontecer aquilo que mais 

se temia, o encerramento do projeto que nasceu do sonho do Padre Frei Gil e da vontade firme 

de toda a população. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- E agora? Culpas, muitos terão, sabe-se que das cinzas surgirão novos projetos, mas 

decerto se perderá a mística e a referência de uma escola na Bairrada e para a Bairrada, por 

onde passaram milhares de alunos, centenas de professores e demais funcionários. Todos 

beberam da sabedoria e respeito alcançados pelo trabalho e dedicação. ------------------------------  

 ----------- Disse que enquanto pai de uma aluna, enquanto freguês da zona abrangida, enquanto 

cidadão consciente, dedicado a causas e sendo esta uma causa nobre porquanto é de 

educação de base que se trata, sente que atualmente se vivem dias de perda. ----------------------  

 ----------- Pediu às entidades competentes na gestão autárquica, que reagissem com 

assertividade e com as pessoas primeiro. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- LUÍS FILIPE FERREIRA DE CARVALHO – dirigiu os seus cumprimentos a todos os 

presentes, felicitando a Associação Desportiva de Oiã, na pessoa do seu Presidente. -------------  

 ----------- Referiu que pretendia colocar algumas questões ao Sr. Presidente da Câmara sendo 

que uma delas se prendia com o passeio da rotunda da Mamoa até ao Parque do Rio Novo, 

que acreditava que fosse feito no atual mandato. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Outra questão prendia-se com a estrada nacional 335, junto às tampas da ADRA, a 

sua zona envolvente está muito danificada, bem como alguns ramais que foram feitos no trajeto 

que fica entre Bustos e Palhaça, há oscilações não dando grande qualidade aos condutores. ---  

 ----------- Dirigindo-se ao Sr. Presidente da Assembleia, e sobre a questão da Quinta de Além 

disse que ia sempre pensando e refletindo sobre o assunto. Referiu que da presente data a 

daqui a quatro meses e quatro dias, data das eleições autárquicas, a população vai votar e vai 

votar em Oliveira do Bairro, mas refletindo bem, se calhar está tudo correto porque vão votar na 
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área de residência, porque efetivamente a residência é lugar da Quinta de Além, Mamarrosa, 

concelho de Oliveira do Bairro, distrito de Aveiro, até aqui tudo bem. O problema foi a resposta 

dada pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, quando disse que a população tinha que ir a 

Cantanhede pedir para pertencerem a Oliveira do Bairro. ---------------------------------------------------  

 ----------- A sua dúvida prende-se o facto de quando a população chegar a Cantanhede será 

que lhes vão responder que pertencem a Oliveira do Bairro, achando que é algo caricato que 

vai refletir e passando a informação ao Sr. Presidente da Assembleia, que sabe que é pessoa 

que não gosta de deixar nada pela metade e a população sente-se um pouco indignada por 

serem os patinhos feios, não sabem se de Cantanhede se de Oliveira do Bairro. --------------------  

 ----------- ACÁCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA – começou por dirigir os seus cumprimentos a 

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

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

 ----------- “Começo por felicitar na pessoa do seu Presidente Adolfo Dias, a toda a Direção, 

todos os corpos sociais, colaboradores, sócios e amigos da Associação Desportiva de Oiã, 

dando-lhe os parabéns pelo excelente trabalho desenvolvido ao longo dos anos da sua 

existência em prol do desporto para crianças, jovens e menos jovens e desejar-vos felicidades 

para o futuro e que o vosso trabalho resulte numa mais-valia, como tem resultado, para que as 

camadas jovens e todos os que lá praticam desporto, desenvolvam as suas competências e 

também a sua recriação, ou até o seu sucesso como desportistas. --------------------------------------  

 ----------- Solicitamos ao Sr. Presidente da Câmara, informação se as reparações nas estradas 

Municipais do Concelho estão a ser devidamente acompanhadas e fiscalizadas pelos Serviços 

Técnicos do Município? -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Uma vez mais perguntamos ao Sr. Presidente da Câmara, em que ponto se encontra 

a futura rotunda entre a Rua Cândido dos Reis e a Rua Dr. Acácio Azevedo. -------------------------  

 ----------- Perguntamos também, se no centro de Monte Longo da Areia e na estrada principal 
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que liga os lugares do Camarnal e a Serena, vão ser colocadas bandas limitadoras de 

velocidade, uma vez que a velocidade de alguns veículos que por ali passam, excede os limites 

de velocidade impostos por lei, pondo em perigo a segurança das pessoas e bens. Sabe-se 

que está a decorrer um abaixo-assinado na população das localidades, para fazer chegar à 

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

 ----------- Solicitamos informação ao Sr. Presidente da Câmara Municipal sobre se já foi ou vai 

ser atribuída a alguma Associação ou Associações, a antiga Escola da Mamarrosa?---------------  

 ----------- Sr. Presidente da Câmara, chegou ao nosso conhecimento que os anexos da antiga 

Escola Primária de Oliveira do Bairro e nos quais se encontram sediados a Cáritas e a ANOB, 

se encontram com infiltrações provenientes do telhado que ainda é de fibrocimento e que as 

janelas se encontram com vidros partidos, provenientes de atos de vandalismo, perguntamos 

se é possível o Município efetuar a substituição do telhado e a colocação dos vidros partidos, 

uma vez que estas Associações não podem suportar o custo dessas obras e reparações. -------   

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

 ----------- JOÃO PAULO CASTELO DA ASSUNÇÃO SOL – começou por dirigir os seus 

cumprimentos a todos os presentes. Dirigiu um especial cumprimento ao Presidente da 

Associação Desportiva de Oiã, pela apresentação da associação, dando a conhecer a história, 

o presente e um possível futuro que todos desejam de promissor. Foram apresentadas várias 

situações que a concretizarem-se serão importantes para Associação Desportiva de Oiã, para a 

freguesia, mas também para o concelho. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Presidente da Câmara disse que trazia algumas questões recorrentes 

em Assembleia Municipal, mas como ainda não se vislumbrava nenhuma resolução, queria 

referi-las novamente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que durante o dia 12 de junho, no período de manhã, tinha feito quatro 

tentativas de contacto com a Câmara Municipal não tendo obtido resposta. Disse não saber se 
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tinha havido algum problema com os telefones. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ver com grande agrado algumas questões na atividade municipal, 

nomeadamente o apoio ao parque infantil na freguesia da Palhaça, a questão do alargamento 

do cemitério no Troviscal. Havia, no entanto, duas questões que não via resolução apesar de 

serem muito faladas, uma delas é a questão do parque infantil no parque desportivo de Oliveira 

do Bairro, estando a fazer dois anos que o mesmo se encontra encerrado. ----------------------------  

 ----------- A outra questão prende-se com o alargamento do cemitério de Vila Verde, porque 

disse não saber o que se estava a passar e que gostaria de ser esclarecido. Disse não saber se 

já havia negociações fechadas com os proprietários dos terrenos confinantes, se tem havido 

problemas, se será necessário avançar para expropriações… ---------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que era uma questão que estava a preocupar as pessoas dos lugares à 

volta, porque o cemitério está a chegar ao seu limite e é uma questão que preocupa a todos. ---  

 ----------- LEONTINA AZEVEDO DA SILVA NOVO – referiu que não iria dizer nada dirigido nem 

ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal, nem ao Sr. Presidente da Câmara, apenas queria 

manifestar a sua satisfação por ser oliveirense.  ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que ultimamente se tem lido e ouvido com frequência que Portugal está na 

moda, sobretudo no ultimo ano, o País tem-se afirmado em varias áreas, no turismo com um 

aumento do numero de visitantes, não só na época balnear mas ao longo de todo o ano, no 

desporto a seleção de futebol sagrou-se campeã da Europa, na música também este ano 

Portugal, pela primeira vez venceu o Festival da Eurovisão da Canção, na ciência os 

investigadores são premiados em várias áreas, na física, nas ciências e também em medicina.  

 ----------- Tudo o que referiu é motivo de orgulho, mostrando que os portugueses são um povo 

inteligente, trabalhador, com saber e com conhecimento, mas localmente também há muitos 

motivos para haver orgulho de se ser oliveirense, principalmente porque há vários jovens 

talentosos em várias áreas do saber. Nomeadamente e mais recente a Escola Secundária de 
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Oliveira do Bairro esteve presente na XI Mostra Nacional de Ciência, que decorreu de 1 a 3 de 

junho, no centro de congressos no Porto, com cinco projetos, dezassete alunos e um professor.  

 ----------- Todos os cinco projetos foram submetidos ao XXV Concurso de Jovens Cientistas e 

Investigadores e selecionados para participar na XI Mostra Nacional de Ciência, onde estiveram 

presentes os cem melhores projetos a nível nacional e o primeiro prémio foi atribuído ao projeto 

Easy Park, da Escola Secundária de Oliveira do Bairro, na categoria de engenharias. O prémio 

leva a escola a representar Portugal no Concurso da União Europeia para jovens cientistas, 

que decorrerá de vinte e dois a vinte e sete de setembro, na capital da Estónia. Além do projeto 

premiado, foi ainda atribuído o prémio especial professor/coordenador, ao professor que 

coordenou os projetos. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Também o Instituto Profissional da Bairrada, foi a instituição vencedora da VII Edição 

do Prémio SIC Esperança Rock In Rio Escolar, em dezembro de 2016, com o projeto GEAS, 

que é a gestão eficiente de águas sanitárias, entre mais de duzentos projetos apresentados por 

instituições de solidariedade social de todo o país.  -----------------------------------------------------------  

 ----------- Noutra área também muito importante e que diz muito ao país, Vasco Miranda ex 

aluno da Escola de Artes da Bairrada venceu em março de 2016 o primeiro premio de 

composição Bernardo Sasseti, sendo que as três composições apresentadas a concurso por 

Vasco Miranda, foram escolhidas por unanimidade e aclamação pelo júri. Mafalda Carvalho 

também conterrânea que iniciou os seus estudos musicais na escola de música da União 

Filarmónica do Troviscal aos seis anos, no ano de 2016 conquistou o prémio jovens músicos 

em flauta nível superior. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que eram alguns exemplos da qualidade dos jovens bairradinos que bem 

justificam a atribuição a Oliveira do Bairro, Cidade Europeia da Cultura Cientifica, sendo um 

orgulho ter jovens com o desempenho já referido e em constante valorização, merecendo um 

olhar atento dos decisores, quer nacionais, quer locais pois contribuem para Portugal ser um 
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país de referência e de excelência no conhecimento. Estão de parabéns os alunos, professores 

e com certeza o concelho por ter jovens com a categoria referida. ---------------------------------------  

 ----------- Disse que antes de terminar gostaria também de felicitar a Associação Desportiva de 

Oiã, pelos seus 37 anos de intensa atividade e dedicação principalmente na formação de 

jovens.  -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- MIGUEL DA SILVA OLIVEIRA – começou por dirigir os seus cumprimentos a todos 

os presentes. Felicitou também a Associação Desportiva de Oiã, na pessoa do seu presidente 

Adolfo Dias pelo trabalho desenvolvido em prol do associativismo, e trabalhar com jovens e 

menos jovens na modalidade do futebol era necessária muita dedicação. Acrescentou que não 

era adepto de futebol, mas incutir nos jovens que são necessários outros valores no futebol 

para além das vitórias, acha muito importante. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Quis alertar que o aquecimento solar térmico que foi referido pelo presidente da 

Associação Desportiva de Oiã Adolfo Dias, poderá não ser uma boa opção, sendo necessário 

que se faça algumas contas, porque no maior momento de insolação não há futebol, e se não 

há água quente, podem haver multas da federação. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Outro alerta tem a ver com a questão da conta da eletricidade paga mensalmente, 

refere que se calhar o valor não seria assim tão elevado, devendo ponderar muito bem. ----------  

 ----------- Disse que relativamente ao assunto da sua intervenção, referiu que do que se tem 

vindo a ouvir, relativamente a grandes grupos empresariais, ex nacionais e atualmente 

particulares, vem dar razão há opção tomada na última Assembleia Municipal. As notícias ainda 

não vão diretamente ao que foi abordado em Assembleia Municipal, mas talvez lá se chegue. --  

 ----------- Querendo dar continuidade ao trabalho que tem que ser feito, solicita mais alguns 

esclarecimentos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questiona se ao não se subscrever à assinatura da alteração ao anexo I, os 

equipamentos colocados com tecnologia Led continuavam a estar integrados no município de 
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Oliveira do Bairro. Questiona quem os vai pagar, quem fará a sua manutenção, que 

enquadramento legal tem estes equipamentos. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que o contrato concessão, que foi assinado há quase vinte anos, que na sua 

descrição n.º 4 artigo 13, diz que a EDP distribuição e a Câmara Municipal de Oliveira do 

Bairro, estabelecerão um mecanismo que se destina a inventariação física do património da 

concessão. Questiona se existe essa inventariação, se a EDP distribuição tem entregado 

anualmente todos os postos de transformação, armários de distribuição, armários de iluminação 

pública, circuitos e cabos, luminárias que existem no concelho e que são propriedade do 

município. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Refere que era uma questão pertinente, estando-se a dois anos de um negócio 

bastante complicado, sendo necessário começar a trabalhar nesses documentos.  -----------------  

 ----------- Deu conhecimento que faria chegar um pedido formal sobre os dados que referiu, e 

que serão fundamentais para que o executivo que vai ser empossado, tenha dados suficientes 

para a Assembleia Municipal conseguir analisar. --------------------------------------------------------------  

 ----------- ANTÓNIO PEDRO MENDES DA SILVA CAMPOS – dirigiu os seus cumprimentos aos 

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

 ----------- Disse que mais uma vez iria falar sobre os subsídios atribuídos às associações. Ao 

longo dos últimos quatro anos, foram recebidas várias associações na Assembleia Municipal 

com o intuito de darem a conhecer o trabalho que realizam, as dificuldades, os projetos, o que 

revela que os subsídios atribuídos pelo município, vão tendo destino e ao que parece vão 

sendo aplicados. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Refere que na presente Assembleia Municipal esteve a Associação Desportiva de Oiã, 

na pessoa do seu presidente Adolfo Dias, a revelar um pouco da sua atividade. Foi também 

recebido através do expediente para os trabalhos, uma nota da ADREP a dar conta das suas 

atividades no ano transato.  ------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Acrescenta que têm sido focadas no Jornal da Bairrada, semanalmente as 

variadíssimas atividades de várias associações do concelho de Oliveira do Bairro, sejam 

resultados a nível desportivo, quer sejam excursões ao estrangeiro como foi o caso do coro de 

Oiã, sejam atividades de final de ano letivo, decurso de ano letivo, inicio de aulas, atividades 

vocacionadas para a terceira idade… -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Refere que com alguma tristeza, não tinha deixado de notar a falta de notícias acerca 

da atividade de uma associação do concelho com vários campeões na modalidade de corta 

mato, tendo levado alto o nome do concelho, que bem precisa, estando a falar da ADERCUS. - 

 ----------- Questionou o Sr. Presidente da Câmara se tinha alguma notícia sobre a atividade da 

associação que referiu. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – deu de seguida o uso da palavra ao senhor Presidente da Câmara, a fim de que 

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

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

disse que começando pela questão sobre as reparações nas estradas, informou que as 

mesmas têm sido acompanhadas e sendo reparações não é o mesmo que um tapete corrido, 

tendo sempre os seus inconvenientes. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à questão das tampas e à folga que algumas vão tendo, informou que o 

assunto estava a ser reportado à ADRA, sendo duas situações distintas, nada tendo a ver uma 

com a outra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a questão da rotunda na Rua Cândido dos Reis, disse que muito em breve iriam 

ser demolidas casas velhas, do Sr. Alfredo Neves, havendo já escrituras feitas com os seus 

herdeiros, do Dr. Vela. Acrescenta que no âmbito da PARU ao Centro 2020, está candidatada a 

reabilitação em questão, desde a estação até ao local referido, sendo que a empreitada será 

lançada em breve. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Relativamente à questão de Montelongo e as bandas, disse que tinha recebido uma 

munícipe que manifestava a sua preocupação, e tinha dado conhecimento da recolha de 

assinaturas que estava em curso na localidade e informou que a situação está a ser analisada 

pelos técnicos municipais. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Antiga Escola da Mamarrosa disse que conforme referiu em reunião pública que 

decorreu no Pólo Escolar da Mamarrosa, as instalações seriam entregues a associações em 

breve. ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre os anexos da antiga Escola Primária de Oliveira do Bairro, esclareceu que dos 

vários anexos existentes em várias escolas, como na Palhaça, e como eram anexos foi 

decidido serem desmantelados, tendo ficado o espaço livre e airoso. Em Oliveira do Bairro foi 

decidido não o fazer, e as intervenções que foram feitas foram nas escolas primárias e não nos 

anexos, porque não era suposto fazê-lo porque não seriam para aproveitar. Uma vez que as 

associações necessitaram, os mesmos ainda estão no local.  ---------------------------------------------  

 ----------- Informou que já tinha tido duas reuniões com a ANOB e com as Vicentinas, e a 

Câmara Municipal iria substituir as telhas de fibrocimento e dotar o espaço com melhores 

condições dentro do possível. Foi o compromisso que assumiu perante as pessoas em 

questão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- Relativamente à intervenção do Membro Miguel Oliveira, disse que iria aguardar o 

pedido e assim dar resposta às questões que colocou. ------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a questão do cemitério de Vila Verde informou que haviam dois terrenos, um 

deles negociado e finalizado o negócio, o outro terreno como era contíguo e o seu proprietário 

estava a pedir um valor três vezes superior por metro quadrado, ainda está na fase de 

negociação. Acrescenta que é sua pretensão que fique concluído, adquirido e entregue, doado 

à Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro, para que prossiga o seu interesse. ----------------------  

 ----------- Sobre o parque infantil de Oliveira do Bairro, disse que o mesmo vai ser reparado, 
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antes de completar os dois anos de encerramento. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que estava muito de acordo com a intervenção do Membro Leontina Novo, 

sentindo também muita satisfação por ser parte ativa, enquanto representante da Câmara 

Municipal, no apoio diversificado, desde a Escola de Artes, Escolas das Bandas, o IPB, a 

ESOB, o apoio dado para o professor acompanhar os alunos vencedores à Estónia, porque o 

Estado comparticipa a viagem aos alunos, mas ao professor não comparticipa nada, não 

conseguindo perceber muito bem o porquê. Acrescenta que estão sempre na primeira linha do 

apoio e era com muito gosto. O mérito e os resultados normalmente demoram, mas aparecem 

e para isso tem que haver um contributo muito grande por parte da Autarquia. O mérito é dos 

professores e seus alunos pelo trabalho e conquistas. -------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a questão colocada pelo Membro António Pedro Campos relativamente à 

ADERCUS disse que não tinha nenhuma notícia, a não ser também a estranheza, por deixar de 

ver na comunicação social notícias. Refere que foram atribuídos vários subsídios no corrente 

ano e do que se recorda à ADERCUS, porque com certeza não terão entregue a documentação 

respetiva. Lembra que era habitual proporem um corta mato anual, não o fizeram o que leva a 

crer que alguma coisa se passará, não tendo mais nenhuma informação. -----------------------------  

 ----------- Referiu que foram cerca de várias centenas de milhares de euros que ao longo dos 

anos a Câmara Municipal, para a associação em concreto, aprovou e atribuiu. -----------------------  

 ----------- Felicitou o presidente da Associação Desportiva de Oiã e informou o mesmo assim 

como aos Membros da Assembleia, que nos últimos doze anos e meio, a associação desportiva 

de Oiã recebeu da Câmara Municipal, para infraestruturas mais de quinhentos mil euros. 

Recebeu várias centenas de milhares de euros em manutenção porque quem paga o corte e a 

manutenção do relvado é a Câmara Municipal há muitos anos e recebeu também umas 

centenas de milhares de euros, para apoio às camadas jovens, para os torneios de futebol e 

aos apoios correntes. Dinheiro bem empregue, mas o contributo da Câmara é da dimensão 
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referida para a Associação Desportiva de Oiã. ----------------------------------------------------------------- 

 ----------- Deixou também uma nota, ao Presidente da Associação Desportiva de Oiã que se 

referiu aos vários clubes de futebol do concelho e talvez por lapso, nunca fez referência ao 

Aguas Boas, porque terão o mesmo mérito dos outros. ------------------------------------------------------  

 ----------- Foi solicitado o uso da palavra pelo Membro Miguel Oliveira para esclarecimento, 

tendo-lhe sido concedido; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- MIGUEL DA SILVA OLIVEIRA – disse que se calhar não se tinha feito entender bem 

na sua intervenção, porque pretendia uma resposta relativamente aos equipamentos que não 

têm enquadramento legal e que foram instalados no concelho, quem é que lhes faz a 

manutenção, quem é que os comprou. O que é feito com esses equipamentos que agora não 

têm enquadramento legal, por não se ter ratificado o Anexo I. Disse que essa seria uma 

questão que gostaria de ver respondida na Assembleia Municipal, sobre as outras questões 

relativas com o inventário da rede municipal, essas iria fazê-las por escrito.  --------------------------  

 ----------- Foi dado o uso da palavra ao Sr. Presidente da Câmara para que respondesse à 

questão suscitada, se assim o entendesse. ---------------------------------------------------------------------  

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

disse que tudo o que está feito teve e tem enquadramento legal e foi ao abrigo de candidaturas 

para o efeito respetivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Para questões específicas e para quem vier a seguir negoceie o contrato, dará as 

respetivas respostas se for em tempo útil. -----------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – disse que antes de concluir o ponto da ordem de trabalhos, queria deixar uma 

palavra relativamente à questão de novo aflorada pelo Membro Luís Carvalho, sobre a questão 

da Rua da Quinta de Além. Referiu que não compete, ao Presidente da Assembleia Municipal 

decidir nem interferir sobre nada que tenha a ver com a organização administrativa do território. 
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 ----------- Acrescenta que no desempenho das suas funções vai acompanhando e dando 

sequencia aos assuntos que forem sendo questionados, levantados e abordados. ------------------  

 ----------- Disse que continua a aguardar que aqueles que se encontram numa situação de 

indefinição, que estão implantadas as suas habitações no território do concelho de Cantanhede, 

solicitem a quem de direito sobre esclarecimentos relativamente a todas as suas situações de 

cidadãos com dúvidas. É procurar junto dos organismos próprios os devidos esclarecimentos. -  

 ----------- Referiu que não devia nem podia avançar com nenhuma sugestão, relativamente ao 

assunto.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente ao assunto falado, sobre o município de Oliveira do Bairro ser um 

município de ciência, designação que foi atribuída pelo organismo europeu Places, disse 

congratular-se também e muito, pensando que todos os oliveirenses e o município fazem jus às 

suas obrigações e de uma forma visível, concreta e objetiva, devem demonstrar que mereceu 

esse tipo de designação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescenta que a aposta feita pelo Sr. Presidente da Câmara, desde o início, sobre 

essa matéria e com os argumentos já referidos e outros, achando que seria justo dizer-se que 

foi uma aposta certa e adequada. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que já se encontravam presentes, o Presidente da Junta da União de 

Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa Duarte Novo e o Membro Anália Rosa. -------------  

 ----------- Foi assim concluído o ponto da Ordem de Trabalhos. --------------------------------------------  

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

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

sendo dado o uso da palavra aos Membros da Assembleia que efetuaram a sua inscrição. ------  

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

Felicitou o Presidente do Grupo Desportivo de Oiã e disse que efetivamente desconhecia o 
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trabalho da associação em causa e a dinâmica que têm. Desejou que assim continuassem em 

prol da juventude. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- “Neste Ponto da Ordem do dia queria fazer algumas considerações sobre os temas 

constantes da presente informação da Atividade Municipal. ------------------------------------------------    

 ----------- Nas páginas 2 e 3 são referidas escrituras de compra de 3 prédios rústicos destinados 

ao Parque Verde e de um prédio urbano na zona industrial de Oiã, sem que seja indicada 

qualquer área correspondente aos mesmos. --------------------------------------------------------------------    

 ----------- Consideramos que seria importante essa indicação, dado que logo a seguir são 

indicadas duas aquisições de prédios onde houve o cuidado de assinalar as respetivas áreas. -   

 ----------- Nas páginas 4 e 5 vem mais uma vez e esperamos que seja a última, a indicação do 

ponto de situação do célebre processo judicial movido pela Camara Municipal contra os 

proprietários do edifício da Farmácia Sanal que se vem desenrolando desde 2012.-----------------  

 ----------- E dizemos isto, porque não foi há muito tempo que o assunto esteve em vias de ser 

solucionado entre as partes mas que, por razões que desconhecemos, os réus procuraram 

através de sucessivos recursos, contrariar os pareceres jurídicos emitidos a favor da Câmara 

Municipal o que deu azo ao prolongamento no tempo para uma decisão final do litígio em 

questão. Porque sabemos a razão que está na génese do início deste processo, congratulamo-

nos com o que é transcrito na presente Informação, mas consideramos ser importante que esta 

Assembleia tenha conhecimento em que termos é que foi celebrado este acordo, 

nomeadamente se o mesmo contempla a legalização das obras que foram efetuadas no imóvel 

em causa, principalmente a demolição do muro e construções situadas nas traseiras do prédio, 

que impedem a concretização do arruamento e respetivos arranjos exteriores previstos para o 

local, de forma a dignificar a imagem urbanística que é devida para aquela zona central da 

cidade. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Nas páginas 7 e 8, são elencados vários estudos e projetos com vista a concretização 

de intervenções urbanísticas e reabilitação urbana no centro da cidade, ações candidatadas no 

âmbito do PARU. --------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 ----------- Sr. Presidente da Camara: -------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Que bom seria que até ao fim do presente mandato, verificássemos no terreno que 

grande parte dos projetos venham a ser uma realidade no terreno. --------------------------------------  

 ----------- Sabemos do seu empenhamento e também dos técnicos municipais ligados a esta 

área que estão a fazer o possível para que tal aconteça. Mas temos que ser realistas pois não 

podemos esquecer que faltam apenas 4 meses até às próximas eleições e por isso, tendo em 

conta a fase em que se encontram alguns processos, e não quero ser pessimista, o tempo que 

irá decorrer até à elaboração do Auto de Consignação para a execução deste tipo de 

empreitadas, irá seguramente evitar que algumas dessas obras não passarão para além de 

projetos, cuja continuidade passará para o novo executivo, se for essa a vontade dos 

responsáveis que venham a ser eleitos para gerir os destinos do concelho. ---------------------------    

 ----------- Página 10 - Estabilização de Taludes de aterro na Rua da Raposeira. Esta Informação 

vem justificar a razão por que os trabalhos referentes a esta obra estiveram interrompidos 

durante quase dois meses, dado que a mesma terá sido iniciada em princípios de março, 

situação que tenho vindo a verificar no local, na medida em que venho acompanhando a sua 

evolução por uma questão de curiosidade em saber como tendo sido executado este tipo de 

intervenções. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Uma vez que a obra foi adjudicada pelo valor de 74.175,00€+IVA, naturalmente com 

base no projeto inicial que foi a concurso, face à referida reformulação, perguntava ao sr. 

Presidente da Câmara quais as implicações que a mesma terá no custo final da empreitada, 

bem como no prazo da sua execução.” ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ACÁCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA – disse que a primeira questão era dirigida ao Sr. 
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Presidente da Câmara e tinha a ver com aquilo que o Membro Fernando Henriques referiu, que 

era que até há um tempo atrás na Informação da Atividade Municipal, vinha sempre a indicação 

das áreas e dos proprietários e sistematicamente tem vindo a desaparecer esses dados que 

são extremamente importantes, quer no controle dos custos e quem vendeu, porque enquanto 

Membros da Assembleia Municipal, têm essa missão de fiscalização. Acrescentou que por 

vezes há uns que beneficiam mais em detrimento dos que beneficiam menos, uns porque 

sabem jogar melhor com os negócios e outros nem tanto. --------------------------------------------------  

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

 ----------- “…Na página 4 – Contratos Diversos – Solicitamos ao Sr. Presidente da Câmara, que 

nos esclareça melhor sobre este contrato de prestação de serviços de INCUBAÇÃO DE 

EMPRESAS. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Ainda na página 4 – Contencioso – Esclareça-nos o Sr. Presidente da Câmara das 

razões que levaram o Município a requerer e a validar a desistência do recurso Jurisdicional, 

cujo Autor foi o Sr. Hugo Miguel Fontes Soares. ---------------------------------------------------------------     

 ----------- Na página 7 – Proteção Civil Municipal – Por uma chamada de atenção feita através 

de um munícipe comunico ao Sr. Presidente da Câmara, que existe um pinheiro junto à sede da 

AMISIL – Associação dos amigos da Silveira, que oferece algum perigo se dali não for retirado, 

será que é possível uma intervenção da Proteção Civil Municipal? ---------------------------------------   

 ----------- Nas Páginas 7 e 8 – Constatamos que existem muitos estudos e projetos para os 

vindouros trabalharem. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na página 9 – Reparações nos Pólos Escolares – Por último solicitamos ao Sr. 

Presidente da Câmara, informação sobre se foi feito algum estudo ou inspeção aos restantes 

Pólos Escolares do Concelho, a fim de avaliar os problemas que possam estar a afetar o seu 

bom funcionamento…” -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deu conhecimento que recentemente tinha passado no Pólo Escolar de Águas Boas, 
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e vê-se que no sítio onde estão localizados os aspersores de rega, as paredes encontram-se 

manchadas de castanho, não sabendo se a água é ferrosa, se são as paredes que não foram 

bem pintadas, mas não dá bom aspeto ao local. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Refere que há questões nos Pólos Escolares, que são como uma nódoa numa camisa 

branca. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANA RITA FERREIRA DE JESUS – começou por dirigir os seus cumprimentos a 

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

 ----------- Dirigiu um cumprimento especial à Associação Desportiva de Oiã, querendo deixar 

uma palavra de apreço ao trabalho e aos valores incutidos desde a formação até ao escalão 

sénior, que só elevam e enobrecem a associação em questão. -------------------------------------------  

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

 ----------- “Na atividade municipal apresentada refere que a conclusão das obras já iniciadas e 

agora interrompidas no Pólo Escolar de Oliveira do Bairro se vai prolongar para depois do final 

do ano escolar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A 23 de Setembro de 2016 foi-nos prestada a informação de que as obras estariam 

adjudicadas e que seriam iniciadas de imediato e que teriam a duração de cerca de 3 meses. O 

mesmo foi referido pela diretora do Pólo. O arranque e o decorrer do ano letivo foi tudo menos 

normal com o saltar de sala em sala e o improviso, foi rotineiro. ------------------------------------------  

 ----------- Pergunto agora ao Sr. Presidente da Câmara, o que correu mal, para que uma obra 

tão necessária que foi pensada e planeada passasse de 3 meses para os agora previsíveis 9 

meses?!  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Foi falta de material? Problemas com a empresa? O argumento da interrupção por 

questões de segurança é válido, mas durante o tempo de aulas muito foi feito e a obra foi 

avançando e neste período os trabalhadores e material de obra coabitaram com os alunos, 
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professores e auxiliares. Por isso reitero a questão, o que correu mal? ---------------------------------  

 ----------- Faz ainda todo o sentido perguntar, face ao atraso registado em relação ao prazo 

inicial se as obras estarão concluídas a tempo do início do próximo ano letivo?” ---------------------  

 ----------- MARCOS DANIEL DA SILVA MARTINS - disse que relativamente à Atividade 

Municipal queria salientar três itens, sendo o primeiro uma palavra de apreço para com o 

excelente trabalho desenvolvido pela equipa técnica da Câmara Municipal no Viva as 

Associações e na Festa da Criança que mais uma vez as associações do concelho mostraram 

a mais-valia que dão aos eventos municipais, o que prova que a atribuição dos subsídios é tão 

só mais do que merecida.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quis deixar apenas uma nota relativa ao evento, sendo um parecer pessoal, 

relativamente à falta de publicidade desse mesmo evento, de qualquer forma atento ao 

momento pré-eleitoral, houve um elevado reforço nas presenças. ----------------------------------------  

 ----------- Um segundo item tem a ver com as audições da Primavera que decorreram de dois a 

cinco de maio, no Quartel da Artes e, diga-se de passagem, e porque teve o privilégio de estar 

presente, foi um estímulo às crianças e uma excelente montra daquilo que com empenho e brio 

é possível apresentar.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A parceria entre a Câmara Municipal e a Escola de Artes é assertiva e dará, como já 

está a dar muitos bons frutos.  --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Um terceiro item, apesar de estar fora da atividade exposta, porque em junho já se 

realizou, mas para si é irmão gémeo da anterior atividade citada audições de primavera, 

tratando-se agora das audições de fim de ano. Outra demonstração do que se pode fazer 

respeitando as instituições do concelho, juntar todos os finalistas do quarto ano do primeiro 

ciclo de ensino básico, num fim de tarde e noite, espetáculo de índole cultural, excelente quanto 

ao som, imagem e luz, apresentando aos pais e encarregados de educação que encheram a 

sala, um lote grande de músicas, vídeos de outros tempos, porque a história que hoje se faz 
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tem sempre por base o que vem do passado. É bom recordar.  -------------------------------------------  

 ----------- Felicitou a iniciativa, todas as partes envolvidas na organização, salientando o cunho 

pessoal dado, pela Sr.ª Vereadora Elsa Pires, um exemplo na diferença, capacidade de 

valorização dos nossos valores. Os jovens e as instituições primeiro. -----------------------------------     

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – dirigiu os seus 

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

 ----------- Na página 10 relativamente às candidaturas é referido que a candidatura da 

construção da Zona Industrial em espaço urbanizável de atividades económicas, o município foi 

notificado da decisão de não admissibilidade da candidatura e por isso gostava que o Sr. 

Presidente da Câmara esclarecesse porque é que a candidatura naquele espaço não tinha sido 

considerada admissível.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Solicitou também esclarecimentos relativos ao quadro das operações aprovadas do 

Portugal 2020, na segunda linha relativamente à substituição de veículos dos serviços urbanos 

ambientais, por veículos elétricos, na sexta coluna é referido o apoio FEDER de 85%, no 

entanto a verba que está relativa à candidatura é de 42,52%. O valor elegível é de quarenta e 

cinco mil euros e o apoio é de dezanove mil euros. Questionou se havia uma gralha no valor do 

apoio FEDER ou a taxa de comparticipação não é de 85% mas apenas os 42,52%. ----------------  

 ----------- JOÃO PAULO CASTELO DA ASSUNÇÃO SOL – disse que na página 4 relativo a 

um contrato para o fornecimento de um camião com cabine dupla, disse concordar com a 

aquisição porque certamente será necessária, mas questiona o Sr. Presidente da Câmara se 

não vai adquirir nenhum autocarro, porque é uma questão que é falada em todas as reuniões 

que a Comissão Permanente tem tido com as Associações pensando que será mesmo uma 

necessidade a aquisição do autocarro, principalmente no que implica às obrigações legais para 

o transporte de crianças. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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



 

Sessão da Assembleia Municipal de 16.06’17   42|85 

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

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

disse que começando a responder às questões e pela última, referiu que não havia nenhum 

impedimento no transporte para as associações com o autocarro existente na Câmara 

Municipal, há sim impedimento no transporte escolar. Os autocarros da Câmara Municipal 

circulam todos os fins-de-semana e estão sempre ao serviço de todas as associações. -----------  

 ----------- Acrescentou que havia um reforço numa rubrica, precisamente para esse efeito sendo 

sua pretensão na próxima semana abrir o procedimento para a aquisição de um novo 

autocarro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente às questões colocadas pelo Membro André Chambel esclarece que a 

questão da não admissibilidade de construção da Zona Industrial, prendeu-se com 

procedimentos que tem que ver, para além do PDM do qual houve a revisão e previa a 

ampliação, depois há a classificação de unidades. Ou seja, foi admitida, não foi procedente e 

consequente porque pretendiam que já se tivesse dado mais passos. Acrescenta que no futuro 

há a hipótese de se fazer novamente, com esses pressupostos e estar mais próximo do que 

aquilo que é pretensão do próprio aviso. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a questão dos apoios esclarece que não são os 85%, mas sim os 42,52% o 

apoio efetivo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a questão do Membro Ana Rita Jesus disse que os melhoramentos foram feitos 

ao abrigo da garantia, houve essa atenção e das poucas vezes, no tempo da democracia que a 

Câmara Municipal executou garantias bancárias ou garantias de retenção e a ideia e o objetivo, 

na altura era que todas as obras fossem realizadas nas férias grandes do ano passado. Por 

vicissitudes diversas atrasaram.  -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Concordou que fazer obras dessa natureza em pleno movimento escolar era muito 

complicado, porque dificulta a vida ao empreiteiro e a quem vive na escola. Houve atrasos 
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embora o trabalho tivesse sido sempre coordenado por técnicos da Câmara Municipal, o 

empreiteiro e a direção da escola. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que não iria arrancar o próximo ano letivo sem estar o trabalho concluído, 

porque o mesmo vai ser retomado em força no período de férias que se avizinha. ------------------  

 ----------- Informou que o mesmo iria acontecer no Pólo Escolar da Palhaça que também 

precisava de reparações. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente às questões colocadas pelo Membro Fernando Henriques, esclareceu 

que as escrituras e a área, tudo o que era relativo a parque verde era um euro, ou seja, o valor 

igual à área.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quanto ao lote em questão referido que tinha sido um lote que tinha voltado à Câmara 

e que foi vendido novamente na quarta-feira anterior a outra empresa. Acrescentou que voltou 

à Câmara Municipal e era pertença da MTM e foi vendido a uma nova empresa pelo preço que 

a Assembleia Municipal tinha fixado, ou seja, a vinte e três euros e setenta e cinco, tendo 

voltado por cinquenta mil euros e foi vendido por noventa mil euros, tudo no cumprimento das 

regras e daquilo que está estabelecido. -------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- Sobre a questão do acordo com a Farmácia Sanal, disse que o mesmo contempla 

todas as questões referidas pelo Membro Fernando Henriques, nomeadamente a esquina do 

muro e as obras que iriam ter que ser feitas pela farmácia, para o efeito. ------------------------------  

 ----------- Relativamente à questão das PARUS, disse que quando entrou na Câmara gostava 

de ter tido nessa altura, projetos, concursos lançados ou consignações para fazer e 

candidaturas aprovadas para 95% financeiro para esse apoio. Acrescenta que está a fazer o 

que está ao alcance de ser feito, na cadência e com suportes corretos. --------------------------------  

 ----------- Sobre a questão levantada relativamente ao talude informou que era uma obra que 

tinha a sua dificuldade e que esperava que o seu resultado fosse durável, porque daquilo que 

se ia apercebendo era algo que deveria ter sido feito na sua origem. Acrescenta que era 
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possível que no final, como qualquer outra empreitada houvesse algum acerto não o sendo 

certamente muito expressivo. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quis dar os parabéns à Sr.ª Vereadora da Educação e Cultura Elsa Pires, por todo o 

trabalho que tem feito ao longo do mandato e que foi evidenciado, acrescentando que é a Sr.ª 

Vereadora que está atenta a todos os problemas relativos à educação no concelho ao longo 

dos anos que teve a seu cargo a exigente tarefa. Dirigiu também em seu nome pessoal os 

agradecimentos à Sr.ª Vereadora Elsa Pires, dizendo que os frutos aparecem, mas dão muito 

trabalho.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à expressão “pena é que só em tempo de campanha ou pré-campanha 

é que as pessoas aparecem nas iniciativas”, refere que as iniciativas existem para o povo, 

consoante os destinos das mesmas, para as crianças, para as associações ou o que for sendo 

esse o fim, pensando que todos têm a responsabilidade enquanto eleitos de acompanhar as 

mesmas.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre as questões levantadas pelo Membro Acácio Oliveira e começando pela última, 

“como é que vai a vida camarária”, respondeu que a vida camarária ia bem e recomendava-se.  

 ----------- Relativamente à questão das pinturas dos Pólos Escolares disse que o Membro 

Acácio Oliveira já deveria ter percebido que não havia nenhum Pólo Escolar no Concelho que 

tivesse pintura nos seus muros, os mesmos são de tijolo e não eram pintados, mas quanto à 

questão que tinha suscitado disse que os técnicos da Câmara Municipal já estavam alertados 

para o facto e era pelo facto de a água ser ferrosa. Esclareceu ainda que mesmo que os bicos 

de rega estivessem direcionados, por vezes o vento empurra a água para a parede 

manchando-a, sendo uma dificuldade que havia de ser resolvida. ----------------------------------------  

 ----------- Sobre a reparação dos Pólos Escolares disse que estavam as duas garantias 

executadas e não tinha conhecimento de situações que exigissem acionamento de garantias, 

sendo que a atenção dos técnicos era permanente e total. -------------------------------------------------  
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 ----------- Relativamente à questão do pinheiro e da AMISIL, disse que a lei permite plantar uma 

árvore que no caso pode ser um pinheiro, dando assim o direito aos que se sentiram 

incomodados, se estiver a cair no seu sitio, de cortar na linha reta e no caso concreto da 

AMISIL, disse que gostaria que a mesma estivesse ativa para poder desempenhar esse papel. 

Quanto à Câmara Municipal esclareceu que se as pessoas ou os intervenientes fizerem chegar 

à Câmara esse pedido, o mesmo será encaminhado para o setor respetivo e serão dadas as 

respetivas respostas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a questão do ex avençado desenhador da Câmara Municipal Hugo Miguel 

Fonte Soares, esclareceu que o mesmo tinha uma avença durante vários anos e não aparecia 

trabalho realizado, tendo chegado o momento de por fim à avença. Como decorre das leis e do 

normal funcionamento, foi pedido pelo mesmo e equiparando-se a funcionário com direitos a 

férias e dos anos que esteve ao serviço, pedir cerca de quarenta mil euros, entendeu o tribunal, 

num primeiro julgamento, ser proferida uma decisão em cerca de menos de metade do valor 

pedido, tendo sido entendimento dos advogados da Câmara Municipal, que seria adequado 

recorrer. Foi refletido o assunto, houve reunião com a Câmara Municipal e foi entendimento que 

o recurso poderia implicar, não ficar pelo valor proferido ou descer, poderia eventualmente 

acontecer voltar atrás e até poder subir o valor, dependendo de vários critérios e assim foi 

entendido proceder à desistência do recurso e ficar-se pela situação que dado o trabalho, 

consequência da avença, foi tarde de mais a decisão que foi tomada sendo a sua opinião, com 

todo o respeito pelas pessoas. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à questão dos vinte e cinco euros para um contrato de uma empresa na 

Incubadora de Empresas, esclareceu que vinha na sequência do que estava contemplado no 

Regulamento da Incubadora de Empresas que foi aprovado em Assembleia Municipal, estando 

a pôr-se em prática o que foi deliberado em Assembleia Municipal. --------------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Membro da Assembleia Acácio Oliveira solicitou que o mesmo não 

tornasse a levantar quaisquer duvidas dos beneficiados ou dos outros, porque se tiver duvidas 
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coloque-as em concreto, ou que diga à Assembleia Municipal quem são ou foram os 

beneficiados, ou se não que fique desacreditado porque já foram tantas as vezes que fala 

nessas matérias que tem que lhe responder desta forma. ---------------------------------------------------  

 ----------- Em seguida foi solicitado o uso da palavra por parte do Membro Acácio Oliveira a fim 

de obter um esclarecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ACÁCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA – dirigindo-se ao Sr. Presidente da Câmara disse 

que com certeza que tinha entendido que foi ao final e não foi ao princípio, porque tinha 

respondido à primeira questão, questão que tinha sido colocada por dois Membros da 

Assembleia na pessoa do Membro Fernando Henriques e por si. Esclarece que na informação, 

não tem vindo as áreas e os seus proprietários, querendo que seja esclarecido porquê de não 

constar essa informação. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescenta que depois da explicação até poderia pedir desculpa, mas assim é-lhe 

dado o direito de pensar que as coisas não são assim tão transparentes quanto deveriam ser. 

Esclarece que não está a colocar em questão a idoneidade do Sr. Presidente da Câmara, mas 

sim a colocar em questão algo concreto que é o facto de não vir na informação do Sr. 

Presidente da Câmara as áreas e os nomes dos vendedores dos terrenos, achando que essa 

informação era importante porque houve lá atrás, aquando da Alameda questões que 

chegaram à Assembleia Municipal e se não há essa memória por parte do Sr. Presidente da 

Câmara, enquanto Membro da Assembleia tem essa memória presente e sabe que houve 

pessoas prejudicadas em detrimento de outras dizendo ainda que o Sr. Presidente da Câmara 

também o sabia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

este respondesse às questões formuladas por este Membro da Assembleia Municipal. ------------  

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

dirigindo-se ao Membro da Assembleia Acácio Oliveira e a todos os presentes disse que de 
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facto não sabia porque para si não havia beneficiados nem prejudicados, há sim negócios que 

naturalmente poderiam ser diferentes e se o Sr. Membro da Assembleia Acácio Oliveira tinha 

conhecimento de algo menos correto teria que fazer prova disso. ----------------------------------------  

 ----------- Foi assim concluído o presente ponto da Ordem de Trabalhos. -------------------------------  

 ----------- Em seguida deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 5.2. – 

Apreciação e votação dos Documentos de prestação de contas consolidadas de 2016. ---  

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

SANTOS – deu o uso da palavra ao Presidente da Câmara, a fim de introduzir o ponto da 

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

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

referiu que as contas consolidadas já tinham sido aprovadas pelo órgão Câmara Municipal 

vindo agora ao órgão Assembleia Municipal para a devida apreciação e votação, mas as 

mesmas existem no concelho de Oliveira do Bairro apenas porque o concelho participa na 

WRC. ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que na página 1 nas últimas três linhas, do relatório de gestão consolidado, é 

resumido o impacto que tem nas contas que, entretanto, já foram apreciadas em Assembleia 

Municipal as quais foram votadas na altura e que são no ativo uma redução de quatro mil e 

onze euros e noventa e quatro cêntimos, nos resultados transitados que diminuíram quatro mil 

e doze euros e vinte cêntimos e o resultado líquido do exercício aumentou vinte e seis cêntimos 

pela via do aumento dos proveitos financeiros. Sendo estes os impactos completamente 

irrelevantes, mas é o cumprimento de uma formalidade e tem que vir à Assembleia Municipal 

enquanto a Câmara Municipal participar na WRC.-------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – começou por dirigir os seus 
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cumprimentos a todos os presentes.  ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dirigiu uma saudação especial ao Sr. Presidente da Associação Desportiva de Oiã 

Adolfo Dias, dizendo que conhecia bem o património da associação e que tinha gostado 

especialmente da forma como foi valorizado e referido a parceria existente com outras 

associações sejam elas concelhias ou de fora do concelho. Acrescentou que a capacidade de 

as associações estabelecerem parcerias com outras associações ou entidades era algo que 

deveria ser valorizado e era um caminho que tinha que ser aprofundado. ------------------------------  

 ----------- Relativamente ao relatório de contas em análise e como tinha sido referido pelo Sr. 

Presidente da Câmara que era uma obrigatoriedade legal que advinha do facto de o Município 

participar na WRC e o impacto desta participação nas contas do município ser diminuto, 

traduzindo-se no ano de 2016 numa diminuição do ativo em quatro mil euros, fruto da perda do 

valor da sociedade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescenta que a relação entre o município e a WRC foi inexistente durante o ano de 

2016, tendo ficado a saber dessa situação através do relatório, o que leva a questionar se os 

pressupostos que levaram o município a participar na empresa WRC se continuam a manter ou 

não. -----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Refere que gostaria que o Sr. Presidente da Câmara dissesse à Assembleia Municipal 

qual era o seu entendimento do valor presente e potencial da participação do município na 

empresa na WRC. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda que havia algumas questões que lhe pareciam bem mais relevantes, 

sendo que uma delas dizia respeito à ADRA, da qual e como é referido no relatório já foram 

recebidos quatro milhões e sessenta e seis mil euros de uma concessão por um período de 

cinquenta anos, correspondendo a 66% dos mais de seis milhões e cem mil euros que era 

suposto receber pela concessão da rede de água.  -----------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que era muito duvidoso que se venha algum dia a receber os dois milhões em 
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falta, pois como era do conhecimento publico as projeções iniciais apresentadas em 

Assembleia Municipal para a evolução das contas da ADRA, apresentam desvios consideráveis 

e o novo estudo de viabilidade económico-financeiro terá que ser elaborado, temendo 

seriamente que esse novo estudo venha a colocar em risco os já referidos dois milhões de 

euros. ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que o único aspeto positivo que poderá vir é que obrigatoriamente irá ser 

aberto um novo processo negocial com novos atores do lado das autarquias locais e através 

desse processo espera sinceramente que seja possível garantir a defesa dos munícipes e seja 

possível encontrar um preço justo para a água e que seja retirada das mãos da ADRA a faca e 

o queijo para aumentar de forma quase indiscriminada os valores a cobrar, que foi aquilo que 

lhes foi dado no presente contrato. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que outro aspeto não menos relevante é o que se vai deixar para os 

próximos Executivos, que será apenas a obrigatoriedade de reconhecer nos exercícios dos 

próximos 50 anos, estes proveitos de forma diferida, contudo que se seja justo, este dinheiro foi 

recebido e usado pelo presente Executivo e quando o Sr. Presidente da Câmara diz que irá 

deixar o município com obra e com o passivo equivalente aquele que recebeu deve-se também 

dizer que isso foi também conseguido com os quatro milhões de euros e com a concessão da 

rede de distribuição de água, por um período de cinquenta anos, com o consequente 

agravamento do custo da água para os munícipes. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que também uma questão relevante tem a ver com o elevado grau de 

conflitualidade no relacionamento com entidades terceiras que pautou estes mandatos e que 

faz com que o município apresente neste relatório de contas consolidadas, um valor de pelo 

menos seiscentos e setenta e sete mil euros de possíveis perdas judiciais que não se sabe 

ainda como irão acabar. Acrescentou que talvez um dia alguém se dê ao trabalho de 

contabilizar quanto custou esta politica de distanciamento e de falta de dialogo, seja em termos 

de perdas judiciais efetivas, seja em termos de custos judiciais, seja em termos de custos com 
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gabinetes de advogados, seja em termos de investimentos que poderiam ter sido feitos e não o 

foram, ou em termos de entidades que deixaram de poder operar no concelho e que seriam 

uma mais-valia para o mesmo. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na sequência do atrás referido fez referência ao Kartódromo de Oiã que seria também 

um fator diferenciador do concelho e que deixou de o ser porque não houve capacidade para 

resolver a situação pela via do diálogo e a opção judicial foi neste e em muitos outros casos a 

opção escolhida com os resultados que um dia se irão saber. ---------------------------------------------  

 ----------- PATRICIA SOFIA LOURO DE LEMOS – começou por cumprimentar todos os 

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

 ----------- Disse que a sua questão não se prendia com o documento em si, porque no seu ponto 

de visto é claro, mas prende-se com uma mera formalidade, chamando à atenção que no anexo 

às demonstrações financeiras das contas consolidadas, na primeira página é identificado como 

composição do órgão Executivo a Dr.ª Liliana da Cruz, sendo que como todos sabem a Sr.ª 

Vereadora se chama Lília Ana, dois nomes próprios e não um só, um detalhe que num 

documento oficial poderá ter toda a relevância. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente foi dado o uso da palavra ao Sr. Presidente da Câmara. --------------------  

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

referiu que a situação atrás mencionada seria corrigida, muito embora os documentos já teriam 

seguido com a gralha, mas na primeira oportunidade seria corrigido. ------------------------------------  

 ----------- Relativamente às questões abordadas pelo Membro Armando Humberto, disse que do 

que foi referido nada depende da consolidação das contas, porque já tudo constava no 

documento anterior não havendo nenhuma novidade, mas quer responder que a ADRA está, 

não foi o município ou o seu presidente que foram procurar constituir a ADRA, foi a assunção 

dessa responsabilidade por a Assembleia Municipal e de acordo com o contrato e com os 

documentos que foram analisados, reanalisados e depois decidido. Disse que foi essa a forma 
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justa de para os munícipes da Região de Aveiro estarem todos em pé de igualdade, não 

havendo munícipes de primeira nem de segunda, sendo a forma mais correta de administrar o 

território no seu ponto de vista. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- Sobre a questão dos proveitos diferidos disse que eram proveitos, sendo uma forma 

de contabilizar obrigatória de acordo com aquilo que está e a Câmara Municipal seguramente 

não iria deixar de receber aquilo a que contratualmente tinha direito e fez aquilo que tinha de 

fazer que era receber. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à conflitualidade disse que qualquer pessoa que tenha dez ou doze 

anos de diálogo, na tentativa de se chegar a um acordo, um dia o mesmo acaba e ainda por 

cima se estiver a funcionar ilegalmente, falando concretamente do Kartódromo, porque o 

mesmo nunca funcionou dentro da lei. Acrescenta que se tivesse ocorrido algum acidente com 

gravidade, durante o seu funcionamento, aí iriam haver responsáveis na Câmara Municipal, 

mas pelos vistos isso não seria problema. A grande questão é o diálogo feito durante pelo 

menos vinte anos e quando uma parte não cumpre aquilo que a Câmara Municipal aprovou, foi 

ao encontro, aprovou protelar em prestações, foi novamente ao encontro e foi tudo incumprido, 

questionou o que é que restava. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescenta que a decisão que houve foi de o município receber, àquilo que há muitos 

anos atrás foi prometido vender, que era a cinco euros e a Assembleia Municipal aprovou a 

vinte e três euros e setenta e cinco cêntimos, não tendo sido mexido e será isso que será 

aplicado e foi por isso que se fez o contrato, esperando por isso ter que receber muito mais e 

não a ter que pagar. Disse que se sente perfeitamente à vontade para algum dia ser apurado, o 

valor pago ou despendido pela Câmara Municipal com a conflitualidade. -------------------------------  

 ----------- Foi solicitada novamente a palavra pelo Membro Armando Pinto tendo-lhe sido 

concedida; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – disse que certamente por 
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esquecimento o Sr. Presidente da Câmara não tinha referido como é que via a questão da 

WRC e a participação no Município. Uma outra questão que julga importante o Sr. Presidente 

da Câmara dar o seu entendimento porque estaria mais por dentro das questões, relativamente 

aos dois milhões de euros que ainda faltavam receber da ADRA, se entendia que havia ou não 

o risco de não se receber esse valor. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a conflitualidade disse que ainda na presente data, veio um munícipe queixar-se 

de um processo que supostamente terá enviado à Câmara Municipal, um fax datado do ano de 

2006, sendo que durante todo esse tempo até à presente data não pode investir e por isso os 

custos das conflitualidades não serão exatamente só aquilo que se paga em indemnizações, ou 

que se deixa de pagar, é também em muitos casos aquilo que se deixa de fazer. -------------------  

 ----------- Foi dado novamente o uso da palavra ao Sr. Presidente da Câmara para que 

respondesse às questões suscitadas. -----------------------------------------------------------------------------  

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

disse que de facto o estar por dentro das matérias, conhecê-las e tê-las vivido era muito 

importante para os momentos como estes, porque era muito fácil pintar, fazer desenhos ao 

nosso belo gosto, mas a pratica diz coisas diferentes e há cartas no município em que pela 

dificuldade, não era do querer investir e poder investir e vender mais, era por não estar nem 

pouco mais ou menos nessa linha, exatamente o seu contrario, que pretendeu vender o resto 

do lote à Câmara Municipal por valores exorbitantes. Disse que responderá a todas as 

questões sem qualquer problema porque na Câmara Municipal existe transparência e 

objetividade, havendo, no entanto, problemas que começando mal dificilmente se encontra a 

solução em bem e tudo o que se encontrar na Câmara Municipal consigo é bem, dentro da lei e 

da legalidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a questão de como via a WRC, esclareceu que a WRC tinha muitos parceiros 

pequeninos, como a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, tinha um parceiro grande que é a 
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Câmara Municipal de Anadia, estando situado nesse município e naturalmente por força de 

uma série de trabalhos, os Quadros Comunitários sempre foram o forte em várias vertentes e 

quando há algumas passagens de Quadro para Quadro, há uma redução de atividade forçada 

ou forçosa implicando algumas destas situações. Disse que no seu entendimento, quando se 

entra para uma sociedade é porque se quer apoiar, porque se quer estar, estamos na Bairrada 

porque não fazer parte, pareceu-lhe bem, não foi relevante o investimento. Foi extremamente 

importante para o Município, respondeu que não, mas amanhã poderá vir a prestar um ou outro 

serviço específico, sim poderá desde que dentro daquilo que são as lógicas comerciais e 

administrativas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi o presente assunto 

colocado à votação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Efetuada a votação, verificou-se que o ponto da Ordem de Trabalhos: Apreciação e 

votação dos Documentos de prestação de contas consolidadas de 2016 foi Aprovado por 

Maioria, com 22 Votos a Favor e 2 Abstenções dos Membros da Bancada do PS Armando 

Pinto e Acácio Oliveira. --------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Em seguida, deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 5.3 – 

Informação/Proposta nº 148 – Mandato 2013/2017 – 1ª Revisão às Grandes Opções do 

Plano e Orçamento de 2017, sendo dado o uso da palavra ao Sr. Presidente da Câmara para 

que procedesse à introdução do documento. ---------------------------------------------------------------------  

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

disse que iria fazer uma apresentação sucinta porque como todos sabem uma Revisão 

Orçamental é obrigatória e sendo esta a primeira é a obrigatória.-----------------------------------------  

 ----------- Acrescenta que não é obrigatória fazê-la como está feita, mas por algumas das razões 

nomeadamente por incluir o saldo de gerência que também está incluído. Disse que por uma 

questão de facilitar o entendimento do documento, esclareceu que com esta revisão se passou 
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para um orçamento previsto de vinte e dois milhões e trinta e oito mil euros, sendo superior ao 

inicialmente previsto em cerca de novecentos e dez mil euros, o que significa, inferior ao 

incremento do saldo de gerência.  ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que para tudo isso contribuiu um aumento de PPI (Planos Plurianuais de 

Investimento) de quatrocentos e dezanove mil euros, um aumento do PAM (Plano de Atividades 

Municipais) de duzentos e quarenta e um mil e quinhentos euros, em que nos PPI os principais 

reforços são; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Aquisição de viaturas e máquinas, que já tinha referido, cerca de cento e cinquenta mil 

euros, ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Reparações nos centros escolares, cento e dezasseis mil euros, -----------------------------   

 ----------- Museu da Rádio sobretudo para aquisição de equipamentos, cento e noventa mil 

euros, ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Aquisição de terrenos para zonas industriais, duzentos mil euros, ----------------------------   

 ----------- Requalificação da rede viária um reforço de duzentos mil euros,  

 ----------- Reabilitação do edifício da antiga fábrica Cerâmica Rocha, cento e cinquenta mil 

euros, estando também incluído numa das PARUS. ----------------------------------------------------------  

 ----------- As principais reduções no ano, não sendo uma redução efetiva, uma vez que teve que 

se lançar novo concurso publico; -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A requalificação da escola Fernando Peixinho em que foi retirado quatrocentos e vinte 

mil euros do ano e que passam para o ano seguinte, por uma questão de lógica, não tendo uma 

verba que não seja necessária, -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Requalificação do espaço público da Rua Cândido dos Reis foi reduzido, sendo mais 

uma das intervenções das PARUS, em cento e setenta e cinco mil euros com reforço no ano de 

2018, sendo empreitadas que irão decorrer em mais do que um ano obrigatoriamente, sendo de 
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todo impossível que assim não seja. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em termos do Plano de Atividades os principais reforços foram; ------------------------------  

 ----------- A celebração de protocolos com as juntas de freguesia, cinquenta mil euros, -------------  

 ----------- Protocolos com associações reforço de cem mil euros, ------------------------------------------  

 ----------- Protocolos com IPSS, setenta e cinco mil euros, --------------------------------------------------  

 ----------- Realização de atividades com a comunidade escolar quinze mil euros, tendo por base 

protocolos ou parcerias com o IEC, --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na questão do Orçamento da Despesa os principais reforços; --------------------------------  

 ----------- Despesas com pessoal, setenta mil euros, ----------------------------------------------------------  

 ----------- Encargos com instalações, cinquenta mil euros, ---------------------------------------------------  

 ----------- Reembolsos e encargos de cobrança de receita, oitenta e um mil euros, esclarecendo 

que tendo como receita municipal o IMI, o IUC, o IMT mas há sempre comissões de cobrança 

que o próprio estado faz, ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Para transportes, vinte mil euros. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em termos de principais reforços do Orçamento da Receita, o saldo de gerência de 

um milhão trezentos e cinquenta e três mil euros e um reforço de uma verba que já foi recebida 

no presente ano e que tem que ser adequada, no valor de cinquenta mil euros em termos de 

IVA. -----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- As principais reduções, acertos do Quadro Comunitário de Apoio face ao orçamento 

que na altura foi apresentado, no qual se começou a trabalhar no mês de setembro e em finais 

de outubro foi entregue à Assembleia e também uma verba que constava de contas sobre uma 

estrada que liga a freguesia da Palhaça a Vagos e que já foi feito o acerto de contas, podendo 

a verba ser reduzida de cinquenta e três mil euros porque seria para um recebimento, e o 
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mesmo foi feito por encontro de contas com a própria Câmara de Vagos. ------------------------------  

 ----------- Disse que estas eram as principais razões, destacando a questão da aquisição do 

autocarro, a questão do PDM e os levantamentos topográficos efetuados e em curso, a 

aquisição de terrenos para a ampliação das zonas industriais onde o PDM o permitiu e a 

melhoria das infraestruturas viárias em vários aspetos. ------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que estaria disponível para qualquer esclarecimento que possa surgir. ----------  

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

demonstraram querer intervir. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – referiu que a justificação 

escrita para a presente Revisão, que o Sr. Presidente da Câmara entregou era praticamente 

inexistente, dizendo apenas que se incluía o saldo de gerência, o que era uma obrigação legal, 

depois diz que se alterava do lado da receita e da despesa, o que é uma verdade porque ao 

incluir o saldo de gerência tem que alterar a receita e logo tem que mexer na despesa. -----------  

 ----------- Acrescenta que o que verdadeiramente é dito naquela página é que o orçamento ia 

ser aumentado em noventa mil euros. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que a justificação agora dada pelo Sr. Presidente da Câmara, tinha sido 

bastante objetiva e bastante completa e por isso o felicitava, porque com uma justificação assim 

a intervenção que tinha preparado para fazer não fazia sentido porque já tinham sido 

respondidos todos os pontos. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Refere que um dos pontos que tinha a apresentar tinha a ver com a redução do 

investimento de quatrocentos e vinte mil euros na requalificação da EB23 Dr. Fernando 

Peixinho, mas já tinha sido dada a devida justificação pelo Sr. Presidente da Câmara, outro dos 

pontos tinha a ver com a redução do investimento na Rua Cândido dos Reis, mas que também 

foi justificado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Disse querer questionar o facto de ter existido um reforço de cento e cinquenta mil 

euros na questão da Cerâmica Rocha. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Outra questão tem a ver com a questão do IVA, porque nos últimos três anos, já 

quase como uma tradição na primeira revisão ter-se um aumento muito grande do reembolso 

do IVA, desta vez inicialmente o valor era de sessenta mil euros e agora foi aumentado mais 

cinquenta mil euros, estando a verba nos cento e dez mil euros, presumindo que seja uma 

questão legal, julgando que fosse uma situação que se resolvesse num ano, mas verifica que 

se está a arrastar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescenta que o reembolso do IVA da primeira vez que veio à Assembleia Municipal 

foi dito que era o novo enquadramento legal que permitia ao Município recuperar algum deste 

IVA e de facto tem-se verificado todos os anos, sendo que a sua questão é se esta situação 

seria para se manter ao ritmo que está ou se ainda se estava a recuperar algo do que haja para 

trás. -----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- LUIS MIGUEL BARROS RUIVO – começou por dirigir os seus cumprimentos a todos 

os presentes. Endereçou um cumprimento especial aos dirigentes da Associação Desportiva de 

Oiã, na pessoa do seu Presidente Adolfo Dias, felicitando a atividade que a associação tem 

vindo a desenvolver ao longo dos seus anos. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que a primeira Revisão às grandes Opções do Plano e Orçamento de 2017, 

apresenta uma revisão ao orçamento inicial com um aumento em cerca de novecentos e nove 

mil euros. De um modo geral as principais alterações de destaque eram; ------------------------------  

 ----------- Ao nível da receita, inclusão do saldo de gerência anterior, ------------------------------------  

 ----------- Aumento da receita de IVA reembolsado, ------------------------------------------------------------  

 ----------- Redução da participação comunitária em projetos cofinanciados. ----------------------------  

 ----------- Ao nível da despesa, um reforço no investimento em material de transporte, espaços 

de atividades económicas, qualificação e beneficiação da rede viária concelhia, reabilitação e 
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reparação de edifícios. Um reforço ao apoio de instituições sem fins lucrativos, e juntas de 

freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Refere que o Executivo Municipal não estava a fugir à linha que tinha traçado, estava 

sim em função das necessidades a ajustar para mais ou menos, algumas verbas fruto da 

gestão que tem para o município, estando assim a efetivar ajustamentos necessários, a ajustar 

o orçamento à realidade em função das necessidades e desenvolvimento de obras, está a 

seguir a politica de rigor e boa gestão a que nos tem habituado. ------------------------------------------  

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

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

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

disse que a nota que deu no início deste ponto da Ordem de Trabalhos, é um trabalho que 

realiza para assim ser mais fácil apresentar os documentos e assim fez também em reunião de 

Câmara. Justifica que assim faz, porque na sua opinião na apresentação do documento importa 

ser de facto o mais preciso possível. Acrescenta que as rubricas estão lá todas, estando 

expressas em rubricas globais, ou conjuntas, ou específicas, dando é mais trabalho a encontrá-

las e assim com a sua apresentação estavam mais sistematizadas. -------------------------------------  

 ----------- Respondendo à questão relativa ao reforço na Cerâmica Rocha, esclareceu que 

quando o Município se candidatou as PARUS todas de Oliveira do Bairro, estava-se a falar de 

valores estimados. Foi negociado com o Centro 2020. Na altura das candidaturas não havia 

projetos, acontecendo que atualmente há projetos que estão dentro do plafond estimado, 

havendo outros que estarão abaixo, e outros que estão acima e no caso concreto da Cerâmica 

Rocha está acima. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse esperar que nos concursos públicos das empreitadas, alguns projetos fiquem 

abaixo do plafond estimado, para que no conjunto a Câmara continue a ir buscar os 95% do 

valor negociado, contratualizado e não perca um cêntimo para isso. ------------------------------------  



 

Sessão da Assembleia Municipal de 16.06’17   59|85 

 ----------- Relativamente à questão do IVA, disse ser uma questão mais técnica, mas querendo 

esclarecer disse que o IVA era uma conta corrente que o Município tem com o Estado e 

consoante as operações, consoante os meses, ou se tem IVA a pagar ou a reembolsar, que 

podia ser pedido o reembolso, ou podia ser diferido para os meses seguintes. Deu exemplo que 

havia um mês que deveria pedir o reembolso de dez, se for entendimento que ao fim de quatro 

ou cinco meses os dez eram comidos pelo que teria que pagar, então era melhor reportá-lo e 

não pedir o reembolso. Acrescenta que por vezes pensam assim e depois não era bem assim 

que acontecia.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informa que têm feito sempre indo sempre ao máximo, pelos regimes possíveis ver se 

há alguma coisa para trás, não deduzindo o IVA que deveriam ter direito a deduzir, faz-se então 

um pedido, uma declaração retificadora. Por norma vêm sempre entidades fiscalizadoras 

fiscalizar e deferem uma parte, não deferem a outra, ou deferem tudo e depois tem-se o 

reembolso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Refere que são questões, que não se consegue dizer que está resolvido, porque quem 

estiver sempre com esta atenção permanente poderá sempre a acontecer. Acrescenta que 

quando se chega à altura da Expo Bairrada e têm o IVA dos artistas, dos palcos, que quando 

era feito em parceria com a ACIB o IVA era a todo custo, ou seja, todo perdido, atualmente não 

é nada custo porque é todo recuperado. O IVA de toda a despesa da Expo Bairrada é todo 

recuperado e é pago o IVA dos bilhetes de receita que é muito menos. Informa que havia 

muitas dezenas de milhares de euros de IVA a receber após isso, dando assim um exemplo 

concreto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

 ----------- Não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi o presente assunto 

colocado à votação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Efetuada a votação, verificou-se que o assunto: 1ª Revisão às Grandes Opções do 

Plano e Orçamento de 2017, foi Aprovado por Maioria, com 18 votos a Favor e 2 
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abstenções dos Membros da Bancada do PS Armando Pinto e Acácio Oliveira. 

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

SANTOS – informou que estavam ausentes no momento da votação quatro elementos da 

Bancada do CDS (Duarte Novo, Miguel Oliveira, Patrícia Lemos e Ana Rita Jesus). ------------------  

 ----------- Foi assim concluído o Ponto da Ordem de Trabalhos. ---------------------------------------------  

 ----------- Em seguida, deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 5.4 – 

Informação/Proposta nº 146 – Mandato 2013/2017 – Proposta para Autorização Prévia de 

assunção de compromissos plurianuais (LCPA) de respostas no âmbito da Educação, 

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

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

disse que na sequência do que já tinha dito noutras Assembleias Municipais, por opção 

consciente, não tinha trazido aquando do orçamento a autorização prévia genérica, e, portanto, 

vinha casuisticamente. Acrescenta que eram questões que tinham necessidade de serem 

tratadas, tinham implicações plurianuais, eram no âmbito da educação vindo por isso agora o 

pedido expresso para o efeito. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescentou que o assunto tinha merecido subscrição unânime da Câmara Municipal.   

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

SANTOS – deu de seguida o uso da palavra aos Membros da Assembleia Municipal que 

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

 ----------- ACÁCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA – dirigindo-se ao Sr. Presidente da Câmara 

questionou se era possível fazer aqui uma análise comparativa entre este compromisso 

plurianual de cerca de 170.000€ e o anterior. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANTÓNIO PEDRO MENDES DA SILVA CAMPOS - começou por citar um parágrafo 

do documento enviado, “…assegurar a dinamização da componente de apoio à família do 

primeiro ciclo do ensino básico da escola básica de Vila Verde e das atividades de animação e 
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apoio à família dos jardins de infância das escolas básicas de Oiã Nascente e Vila Verde, por 

ajuste direto nos termos do previsto nos artigos do código dos contratos públicos, com convite à 

Solsil, cujo encargo previsto é de quarenta mil euros mais IVA…”. ---------------------------------------  

 ----------- Referiu que os dois pontos seguintes seriam semelhantes ao que tinha citado. ----------  

 ----------- Disse que do que tinha entendido, as escolas referidas tinham componente de apoio à 

família e tinham atividades de animação, ou seja, as crianças desde os três anos de idade e até 

completarem o 4º ano, tinham o apoio que existia na escola dando o exemplo da escola Dr. 

Fernando Peixinho em Oiã. Acrescenta que este tipo de apoio era entregue a algumas 

instituições, IPSS do concelho, questiona se esse apoio era direcionado para transportes, para 

as educadoras, para as atividades curriculares ou extracurriculares que eventualmente essas 

turmas teriam. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

este respondesse às questões formuladas pelo Membro da Assembleia Municipal. -----------------  

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

 ----------- Relativamente à questão do Membro Acácio Oliveira, disse que se estava a falar de 

uma autorização prévia para os fins que nela constavam. Disse que havia um histórico que 

permite previsivelmente apontar o valor. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre a questão do Membro António Pedro Campos disse que o valor apresentado 

seria para fazer face aos custos, que os prestadores de serviços, IPSS, o fazem e que na sua 

grande maioria tem a ver com o custo dos monitores, que não são quadros da Câmara 

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

 ----------- Não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi o presente assunto 

colocado à votação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Efetuada a votação, verificou-se que o assunto: Proposta para Autorização Prévia 
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de assunção de compromissos plurianuais (LCPA) de respostas no âmbito da Educação, 

foi Aprovado por Unanimidade, dos Membros da Assembleia Municipal presentes. ----------------  

 ----------- Em seguida, deu-se início ao ponto da Ordem de Trabalhos Informação/Proposta nº 

144 – Mandato 2013/2017 – Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências 

do Serviço Público de Transporte de Passageiros entre o Município de Oliveira do Bairro 

e a CIRA, sendo dado o uso da palavra ao Presidente da Câmara para a apresentação do 

ponto da ordem de trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

referiu que conforme constava da informação proposta, no segundo, terceiro e quarto parágrafo 

estava presente o enquadramento legal. A minuta apresentada, com a necessária adequação 

ao concelho de Oliveira do Bairro, estava pelo presente mês a ser apresentado noutras 

Câmaras Municipais da CIRA e subsequente discussão e votação em Assembleia Municipal, 

tendo conhecimento que em outras Câmaras já o tinham decidido.  -------------------------------------  

 ----------- Informa que de acordo com a lei que saiu no ano de 2016, foi entendimento que os 

municípios caminhassem nesse sentido. Refere que passaram uma série de competências para 

a CIRA ou para o município. Informa que foi entendimento dos Presidentes de Câmara que 

dadas as matérias e sendo a CIRA desde 22 de fevereiro de 2016, equiparada a autoridade 

nesta matéria de centralizar e dessa forma estabelecer o mesmo tipo de exigência e o mesmo 

tipo de prática para toda a região, em avançar com este tipo de contrato. ------------------------------  

 ----------- Acrescenta que a Assembleia Municipal era soberana, o Órgão Executivo tinha 

decidido subscrever por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – deu de seguida o uso da palavra aos Membros da Assembleia Municipal que 

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

 ----------- JOÃO PAULO CASTELO DA ASSUNÇÃO SOL – disse que tinha estado a ouvir 
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atentamente o Sr. Presidente da Câmara na apresentação do documento, mas tinha algumas 

questões que gostaria de esclarecer, porque não só no documento como também na 

explicação não tinha obtido resposta às suas dúvidas. -------------------------------------------------------  

 ----------- Questionou se atualmente havia algum estudo do que se pretendia implementar no 

concelho de Oliveira do Bairro em relação à rede de transportes.-----------------------------------------  

 ----------- Questionou também se atualmente se conseguia qualificar ou quantificar as vantagens 

para o município, números, elementos objetivos que possam traduzir essas vantagens. Há 

circuitos previstos, há número de utilizadores, há custos dos bilhetes previamente definidos. ----  

 ----------- Refere que o presente contrato, em grande parte do seu articulado, delega as 

competências na CIRA. Disse que do seu entendimento lhe parece que a Câmara só tinha 

ficado com as responsabilidades, das rescisões dos contratos. Parece-lhe que a proposta 

apresentada passa toda a decisão para a CIRA, não vendo onde é que o Município terá 

decisão, naturalmente participa na CIRA dando-lhe voz, decisão, mas só no âmbito da CIRA e 

não de outra forma. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse também não entender a necessidade desta proposta a três meses de um fim de 

mandato, passando a ler a cláusula n.º 28 do contrato apresentado, …”Vigência do Contrato. O 

período da vigência do contrato coincide com a duração do mandato do órgão deliberativo do 

município, sem prejuízo do disposto no número seguinte. O contrato considera-se renovado 

após instalação do órgão deliberativo do município, podendo as partes outorgantes promover a 

denúncia do contrato no prazo de seis meses após a referido instalação…” ---------------------------  

 ----------- Ou seja, mesmo que seja aprovada a presente proposta, o próximo Executivo, se 

assim o entender, tem seis meses para “rasgar o contrato”. ------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que no município de Oliveira do Bairro existia um exemplo de 

descentralização, sendo pioneiros a nível nacional, que era a questão da educação. A todos os 

níveis, se tem aderido, estado na linha da frente de todas as descentralizações que tenham a 
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ver com a educação, apesar de isso não ser unânime na Assembleia Municipal, mas o Sr. 

Presidente da Câmara tem estado sempre presente e a Assembleia Municipal, não por 

unanimidade, mas por maioria tem sempre acompanhado essa vontade do Sr. Presidente da 

Câmara e do seu Executivo, e na sua opinião tem trazido bons, se não ótimos resultados.  ------  

 ----------- Depois há um exemplo de uma centralização, que é a questão da ADRA, em que não 

pode dizer que tenha havido esses bons resultados. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Agora apresentava-se uma centralização, quando por um lado se defende a 

descentralização e tem-se bons resultados, tendo duvidas que a centralização apresentada 

fosse positiva. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO NOLASCO PINTO – disse que partilhava das palavras ditas 

pelo Membro João Paulo Sol, inclusive a questão da ADRA.  ----------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à questão dos transportes intermunicipais, disse que era uma questão 

que o preocupava muito. Lembrou que no tempo do Dr. Acílio Gala, e a seis meses do final do 

mandato do mesmo, tinha trazido à Assembleia Municipal uma questão que se prendia com os 

transportes, questionando porque é que os transportes municipais de Aveiro, que iam até 

Mamodeiro e Nariz mas não vinham até Oiã ou Palhaça. Refere que surpreendentemente a sua 

sugestão teve algum seguimento, e na altura o Dr. Acílio Gala contactou o seu homólogo da 

Câmara Municipal de Aveiro Dr. Alberto Souto, tendo sido feita uma proposta em que o 

município de Oliveira do Bairro assegurava um número mínimo de bilhetes e alguns autocarros 

viriam até ao município de Oliveira do Bairro. Ou seja, se houvesse passageiros o município 

não teria que pagar nada, mas se não houvesse passageiros o município tinha que garantir um 

número mínimo de bilhetes. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que até lhe pareceu bastante razoável a proposta, mas acabou por não seguir e 

passados todos estes anos está-se agora perante um contrato de transportes, em final de 

mandato e que é no fundo uma delegação de competências, que na sua opinião, se para a 
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articulação dos transportes entre os municípios farão sentido, do ponto de vista de transportes 

dentro do município não fazem nenhum sentido. Por um lado, está-se em final de mandato e 

uma das cláusulas presentes no documento diz que o mesmo tem a vigência do mandato 

autárquico, sendo automaticamente renovado, deixando, no entanto, a prorrogativa para o 

órgão deliberativo poder cancelar o contrato no prazo de seis meses, ou o mesmo considerava-

se automaticamente renovado.  -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse não ver qual a necessidade de nesta altura se estar a aprovar a proposta, e 

depois porque no concelho de Oliveira do Bairro, tinha um conjunto de especificidades 

nomeadamente a sede do concelho de localizar numa das pontas do concelho, tendo 

instaladas um conjunto de infraestruturas, Quartel das Artes, complexo desportivo, 

estabelecimentos de ensino, entre outros fazendo com que uma lógica municipal e de coesão 

territorial fosse muito importante. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse também que na segunda cláusula do documento é referido que, e passou a 

citar; “1. O contrato que tem por objeto a delegação de competências do Município (…) na 

CIRA, relacionados com o sistema de mobilidade e o serviço público de transporte de 

passageiros de abrangência municipal.”…“3. Excecionam-se dos números anteriores, 

transportes de Oliveira do Bairro (TOB).”, fim de citação. ----------------------------------------------------  

 ----------- Para si disse que não fazia muito sentido. Os transportes municipais do concelho é o 

TOB, mas são deixados de fora. Se calhar até por aquilo que referiu há pouco porque quem vê 

de longe, o TOB poderá não fazer sentido, mas quem vê do ponto de vista do município poderá 

fazer todo o sentido para essa tal coesão territorial. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescenta que duvida que um contrato do género irá fazer algum sentido, mas 

também não faz sentido nenhum estar a aprová-lo em Assembleia Municipal a três meses do 

final do mandato. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – disse que partilhava 
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genericamente com as cautelas dos Membros da Assembleia que o antecederam neste ponto 

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

 ----------- Referiu que dentro da cláusula 28 numero 1. do documento, tinha um receio no que 

diz respeito à vigência do contrato que coincide com a duração do mandato do órgão 

deliberativo do município, ou seja termina a seguir ás eleições e que se considera renovado 

após instalação do novo órgão deliberativo do município, Assembleia Municipal, podendo as 

partes outorgantes, ou seja o município de Oliveira do Bairro e a CIRA, promover a denuncia do 

contrato no prazo de seis meses após a referida instalação. Acrescenta que esta promoção da 

denúncia, não era da Assembleia Municipal, mas sim do próximo Executivo. Apesar da vigência 

ser a duração do mandato da Assembleia Municipal e dos poderes para a revogação do 

contrato ser também da Assembleia Municipal, quem promove é o município, o Executivo, 

sendo lógico porque a Assembleia Municipal não tem iniciativa deliberativa, não tem iniciativa 

de execução, nestas questões. Ou seja, se o Executivo não quiser denunciar o contrato a 

Assembleia Municipal não pode fazer nada.---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Solicitou que o município ou a CIRA fossem claros, em vez de constar no contrato o 

órgão deliberativo, constar o mandato dos órgãos autárquicos e o contrato considera-se 

renovado após instalação dos órgãos autárquicos podendo as partes outorgantes, promover a 

denúncia do contrato. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que o Membro Armando Humberto tinha alertado e bem, o porquê de na 

clausula 2 no ponto 3. constar “excecionam-se dos números anteriores os transportes de 

Oliveira do Bairro, TOB” até parecendo que é o único município que tem transportes municipais. 

Questiona o porquê dessa exceção. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Salientou o facto da vigência do contrato estar confusa, não sabendo se 

deliberadamente ou não, mas que acreditava que o documento apresentado seria uma cópia 

mal feita de um outro documento que exista do mesmo âmbito. -------------------------------------------  
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 ----------- Refere que para além de tudo o que atrás referiu, o presente mandato está no final e 

para si seria bem mais claro deixar que os próximos executivos decidissem o presente ponto, a 

menos que o assunto tenha a ver com prazos legais que tenham que ser cumpridos pela 

entrada em vigor da nova legislação, das delegações de competências do serviço público de 

transporte de passageiros. -------------------------------------------------------------------------------------------    

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

este respondesse às questões dos Membros da Assembleia Municipal. --------------------------------  

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

esclarece que o documento não foi elaborado pela Câmara Municipal e dirigindo-se ao Membro 

André Chambel disse que após ter ouvido a sua intervenção, tende em concordar que no 

documento onde consta o órgão deliberativo seriam os órgãos municipais. ----------------------------  

 ----------- Disse que ao que sabia sobre prazos, já havia municípios que já nas Assembleias 

Municipais de abril, levaram o documento a votação, não tendo presente nenhuma obrigação 

de prazo para entrega do documento, no entanto o objetivo no âmbito da CIRA seria a 

delegação de todos na CIRA, sendo evidente no documento se não, não faria sentido. ------------  

 ----------- Relativamente à questão do TOB, disse que há outros municípios que têm transportes 

municipais. Dando o exemplo do município de Aveiro que tem transportes municipais e já 

autonomizou, sendo os preços os da operação. Esclarece que o TOB nem de longe nem de 

perto, ou seja, seria acabar com o TOB, se o mesmo entrasse no contrato, porque o preço da 

operação em vez dos cinquenta cêntimos, teria que ser para aí uns três ou quatro euros por 

bilhete. Acrescenta que foi uma decisão por parte da Câmara de Oliveira do Bairro não querer 

incluir, porque o TOB é algo social. -------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------- O porquê da delegação na CIRA, esclarece que não era o concelho de Oliveira do 

Bairro por muito bom que seja na matéria, que vai fazer estudos da região e a sua interação de 

todos os tipos de transporte, caminho-de-ferro, transportes terrestres… Disse que muitos dos 



 

Sessão da Assembleia Municipal de 16.06’17   68|85 

presentes já teriam ouvido do Plano Intermunicipal de Transportes da Região de Aveiro, 

PINTRA que é algo que teve o seu trabalho, as suas conclusões, sendo um trabalho inacabado 

e daí todo esse Know how esteve e está e vai continuar a estar centralizado na CIRA, não 

antevendo que seja qualquer outra coisa diferente. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que não iria discutir o facto de ser a três meses do final do mandato, a questão 

é que o documento está pronto e vem à Assembleia Municipal e a mesma é soberana e 

decidirá. Não quer é que lhe digam que não trouxe o documento à Assembleia Municipal. 

Acrescenta que o Executivo subscreveu e se entendesse que não era correto não tinha 

avançado nesse sentido, no âmbito da CIRA, nem tinha proposto e muito menos teria votado no 

Executivo Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esclarece que é algo muito diferente de outras delegações de competências na área 

de educação, ou seja, gerir a educação na área do distrito seria necessária uma estrutura muito 

grande, mas nesta matéria a CIRA tem competências, tem trabalho realizado, estudos feitos, 

vários passos dados em ordem à situação. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescenta que o atual governo e já um pouco no anterior e pensa que os governos 

sucessivos iriam caminhar, se não avançarem para uma regionalização, para uma 

descentralização cada vez mais assentes nas CIM´s. --------------------------------------------------------  

 ----------- Foi solicitado o uso da palavra por parte do Membro João Paulo Sol, a fim de colocar 

uma questão, tendo-lhe sido concedida. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- JOÃO PAULO CASTELO DA ASSUNÇÃO SOL – solicitou ao Sr. Presidente da 

Assembleia Municipal que interrompesse os trabalhos antes da votação do documento, durante 

cinco minutos de forma a poderem reunir. -----------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – tendo sido solicitada a interrupção dos trabalhos por parte da Bancada do 

PPD/PSD, informou que os trabalhos iriam ser suspensos por cinco minutos. ------------------------  
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 ----------- Em seguida foram interrompidos os Trabalhos da presente Sessão da Assembleia 

Municipal pelo período de cinco minutos. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Após a interrupção dos Trabalhos da presente Sessão da Assembleia Municipal pelo 

período de cinco minutos e não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi o 

presente assunto colocado à votação. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Efetuada a votação, verificou-se que o assunto: Contrato Interadministrativo de 

Delegação de Competências do Serviço Público de Transporte de Passageiros entre o 

Município de Oliveira do Bairro e a CIRA, foi Rejeitado por Maioria, com 9 Votos Contra, 

10 abstenções e 5 Votos a Favor. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – questionou se algum dos Membros pretendia apresentar declaração de voto, o que 

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

 ----------- Em seguida, deu-se início ao ponto da Ordem de Trabalhos 5.6 – 

Informação/Proposta nº 150 – Mandato 2013/2017 – Autorização Prévia para assunção de 

compromisso plurianual para “Fornecimento Contínuo de Energia Elétrica às Instalações 

Alimentadas em Média Tensão (MT), Baixa Tensão Especial (BTE) e Baixa Tensão Normal 

(BTN) e Baixa Tensão Normal – Iluminação Pública (BTN-IP), dos Municípios de 

Albergaria-A-Velha, Anadia, Agrupamento de Entidades Adjudicantes do Município de 

Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga, Vagos e da 

Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, Entidades que integram o Agrupamento 

de Entidades Adjudicantes, sendo dado o uso da palavra ao Presidente da Câmara, para que 

introduzisse o presente ponto da Ordem de Trabalhos. ------------------------------------------------------  

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

disse que era um assunto que já tinha vindo à Assembleia Municipal há cerca de dois anos 

atrás, estando em plena execução o que tinha decorrido dessa autorização e do concurso 
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público conjunto dos dez municípios. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que vinha mais uma vez à Assembleia Municipal, com uma estimativa e 

também face ao histórico, tem uma previsão no caso concreto para o município de Oliveira do 

Bairro, dos valores que estavam inscritos na informação, previsíveis para um período de dois 

anos, 2018 e 2019 cujos procedimentos terão que iniciar para que possam estar prontos em 

tempo de execução, no términus do contrato atual. -----------------------------------------------------------  

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

SANTOS – deu seguidamente o uso da palavra aos Membros da Assembleia Municipal que 

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

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

seguidamente se transcreve a mesma: ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “…Sr. Presidente da Câmara, peço-lhe que me esclareça somente uma dúvida: O 

número 4 da informação/proposta n.º 150 refere que foi elaborada uma minuta de protocolo 

para a constituição de um Agrupamento de DOZE entidades adjudicantes interessadas, com a 

designação da “Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro” CIM, porém no n.º 20 alínea 

a) somente conto 11 (ONZE) 1- Oliveira do Bairro 2- Albergaria-a-Velha 3- Anadia 4- 

Agrupamento de Entidades Adjudicantes do Município de Aveiro, 5- Estarreja, 6- Ílhavo, 7- 

Murtosa, 8- Ovar, 9- Sever do Vouga, 10- Vagos e 11- Comunidade Intermunicipal da Região 

de Aveiro. (para mim falta uma)…” ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- MIGUEL DA SILVA OLIVEIRA – disse que a informação que foi enviada, de forma a 

analisar-se tudo com algum rigor era escassa, tão escassa que há dois anos atrás também 

tinha sido escassa e as questões que levantou na altura, foram que negociar um contrato de 

energia que tem variáveis muito grandes era extremamente penoso, para o percurso dos dois 

anos em que iria estar vigente. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Recordando que a 13 de fevereiro do ano de 2015, foi aprovado em Assembleia 
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Municipal, um documento análogo no qual estava inscrita uma verba de aproximadamente um 

milhão de euros mais IVA, o que dava aproximadamente a quantia de um milhão e trezentos mil 

euros de custos. Custos que estariam inseridos na rubrica de energia 020201, que no relatório 

aprovado no presente ano, relativo ao ano de 2016, constava um valor de um milhão e 

trezentos e cinquenta mil euros mais um reforço de quatrocentos e cinquenta mil euros. 

Efetivamente foi gasto um valor de um milhão e oitocentos mil euros, na referida rubrica. ---------  

 ----------- Dirigindo-se ao Sr. Presidente questiona se na referida rubrica estariam só incluídos 

os custos de energia elétrica, ou se também estariam inseridos outros custos, porque a 

discrepância entre o valor apresentado para votação e depois o valor que vigorava no relatório 

de contas é cerca de meio milhão de euros.---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questiona também relativamente à descentralização na parte da educação, se os 

edifícios da educação já entram no presente concurso ou só quando passarem à gestão 

administrativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à iluminação pública, questiona se iria entrar agora ou se já tinha 

entrado no ano de 2015, porque o valor que entrou no ano de 2015 que foi aprovado pela 

Assembleia Municipal foi de um milhão de trezentos mil euros e se agora entrar a iluminação 

pública, vai-se a concurso para o ano de 2018 com o mesmo valor, ou se está a ser muito 

eficiente ou então não estava a ver a inclusão da iluminação pública. -----------------------------------  

 ----------- Disse que mais uma vez se está a autorizar a CIRA a tomar procedimentos e se o seu 

raciocínio estiver correto, poderá não estar, os quinhentos mil euros que se vai ter a mais no 

consumo de energia e que não estão declarados no contrato que está em discussão, questiona 

a que custo é que iria ser paga essa energia. Acrescenta que não será o município de Oliveira 

do Bairro que iria decidir, mas sim a CIRA, que iria negociar não se sabe como e nem iriam ter 

oportunidade de saber. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referiu que levantou as questões atrás, que achava pertinentes e apelou a que se 
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tomasse uma decisão consciente dos valores que se vão aprovar. ---------------------------------------  

 ----------- JOÃO PAULO CASTELO DA ASSUNÇÃO SOL - dirigindo-se ao Sr. Presidente da 

Câmara, e indo ao encontro da questão levantada pelo Membro Acácio Oliveira disse que do 

que leu o município de Águeda não estava dentro do protocolo. Questionou se o Sr. Presidente 

da Câmara saberia a razão por que o município de Águeda não faz parte do protocolo, se terá 

melhores condições sozinho. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Questiona também que ao fazer-se estes concursos públicos, com esta dimensão não 

se estará a excluir algumas empresas do mercado liberalizado, porque não terão capacidade 

para este tipo de concurso. Ou seja, todas as empresas têm capacidade, efetiva, financeira 

para concorrer a um concurso deste tipo? -----------------------------------------------------------------------  

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

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

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

informou que o município de Águeda não estava nem esteve no outro concurso e na altura a 

razão prendia-se que o município de Águeda queria que se fizesse o concurso só por um ano e 

todos os outros municípios queriam que fosse por dois anos. Acrescenta que um ano não dava 

praticamente para estabilizar, segundo o entender da maioria, e poder ter-se efeitos 

comparativos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Uma outra razão que o município de Águeda entendia, sendo sempre uma situação 

que pode correr bem ou não. Uma coisa era um concurso público e o preço é fixo e é aquele 

preço, quanto mais escala, melhor. Acrescentou que não era um concurso em que a CIRA 

decidia, mas sim era um agrupamento entre entidades adjudicantes e por isso tem de ter a 

autorização de todos os municípios e eram onze porque o município de Águeda não estava, 

mas estava a CIRA, porque também é um consumidor de energia. --------------------------------------  

 ----------- Informa que inclui e já incluía a iluminação publica, só que a transposição dos 
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contratos e a comparação dos valores apresentados, que era o todo, com o anterior que 

também era o todo, só que existiu um momento de transição, nomeadamente na IP e que não 

tinha sido toda ao mesmo tempo, foi sendo e houve débitos da anterior entidade que vieram 

cumulativamente a aparecer e a concentrar-se no ano, tendo havido no ano um aumento, não 

de consumo mas sim de concentração de ultimar um contrato com outro contrato e o acerto de 

débitos da própria empresa que vinha de trás. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescenta que Águeda tem ido à cotação variável e assume isso, tanto sobe como 

desce, ganha ou perde face aos outros, sendo uma questão de risco, pensando que não seria o 

negócio das Câmaras Municipais entrar por essa via, que seria quase como apostar na bolsa. -  

 ----------- Refere que em geral, era muito mais apetecível um concurso de uma série de milhões 

de euros para quem vai concorrer, o efeito escala conta, crendo que todos beneficiarão do 

conjunto, sendo a sua opinião pessoal e daí a sua votação. ------------------------------------------------  

 ----------- Foi solicitado novamente o uso da palavra pelo Membro Miguel Oliveira, tendo-lhe sido 

concedida. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- MIGUEL DA SILVA OLIVEIRA - disse que não era fácil uma tomada de decisão neste 

ponto, o bolo era apetitoso para muitas empresas, o preço quanto maior for o bolo mais 

vantajoso será para o município, contudo está-se a falar em um ou dois por cento, que andará à 

volta de trinta mil euros num ano. Acrescenta que se se continuar com o atual comercializador, 

poderá ter-se também uma penalização de trinta mil euros. Ou seja, a margem de 

comercialização de energia não é muito grande, quer ela seja em qualquer comercializador.  ---  

 ----------- Refere que o município de Águeda tem feito coisas muito diferentes dos outros 

municípios, com as vantagens que entenderão que assim sejam. ----------------------------------------  

 ----------- Disse que deveria apostar na decisão de ir ao encontro dos valores apresentados, 

com a premissa de uma nova questão. Para o ano de 2018 está previsto um milhão e trezentos 

mil euros no orçamento, para o ano de 2019 está previsto apenas um milhão e cem mil euros, 
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questiona qual a razão da redução de custo para o ano de 2019 se o preço de energia tem 

tendência a aumentar todos os anos.  -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em seguida foi novamente dado o uso da palavra ao senhor Presidente da Câmara, a 

fim de que este respondesse às questões formuladas pelo Membro da Assembleia Municipal. --  

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

refere que a diferença percentual não era grande, mas o contrato de dois anos está a terminar 

e terá que haver um novo concurso para novo contrato. Acrescenta que há obrigações e o 

comercializador não tem obrigação de continuar a fornecer ao preço atual, porque o contrato 

tem um prazo e o mesmo não é renovável. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à questão dos valores, disse que a informação foi feita pelos técnicos, 

tendo como base os pressupostos, o histórico, o acerto e a sazonalidade. Consoante as 

situações e a rapidez do próprio concurso, ter rubrica aberta e valor em três anos e não apenas 

em dois, porque o concurso pode atrasar. Seguramente os técnicos, nomeadamente o Eng.º 

Araújo terá tratado de tudo o melhor que foi capaz. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi o presente assunto 

colocado à votação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Efetuada a votação, verificou-se que o assunto: Autorização Prévia para assunção 

de compromisso plurianual para “Fornecimento Contínuo de Energia Elétrica às 

Instalações Alimentadas em Média Tensão (MT), Baixa Tensão Especial (BTE) e Baixa 

Tensão Normal (BTN) e Baixa Tensão Normal – Iluminação Pública (BTN-IP), dos 

Municípios de Albergaria-A-Velha, Anadia, Agrupamento de Entidades Adjudicantes do 

Município de Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga, 

Vagos e da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, Entidades que integram o 

Agrupamento de Entidades Adjudicantes, foi Aprovado por Maioria com 22 Votos a Favor 

e 2 Abstenções, dos Membros da Assembleia Municipal presentes.  -------------------------------------  
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 ----------- Em seguida, deu-se início ao ponto da Ordem de Trabalhos 5.7 - Atribuição de Apoio 

Financeiro às Freguesias da União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa, Oiã 

e Palhaça, para realização de eventos, sendo dado o uso da palavra ao Presidente da 

Câmara.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

disse que este ponto era muito claro, tratando-se de um apoio que a Câmara Municipal tinha 

decidido subscrever, um apoio de dois mil euros para a Junta de Freguesia de Oiã e Junta de 

Freguesia da Palhaça respetivamente e um apoio de cinco mil euros para a União de 

Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que tinha sido subscrito por unanimidade, entendendo que depois do apelo 

feito ao longo de alguns tempos, nomeadamente no que diz respeito à unificação da União de 

Freguesias entendeu propor, subscrever e votar esperando que a Assembleia também aprove 

se assim o entender. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- PATRICIA SOFIA LOURO DE LEMOS – começou por dizer que a majoração da 

verba atribuída à União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa, tinha sido uma boa 

surpresa, embora peque por ser tardia. Acrescentou que o bónus de final de mandato atribuído 

à União de Freguesias vinha apenas corroborar, o que os Membros do CDS-PP têm vindo a 

defender arduamente nos últimos anos. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Se antes da União de Freguesias ter ocorrido, a verba atribuída a cada Junta de 

Freguesia era no valor de dois mil euros, ou era equitativa, após o processo da União as regras 

de matemática foram reformuladas no município de Oliveira do Bairro. É que em todo o lado 

dois vezes três são seis, e nessa lógica a União de três freguesias numa só, deveria receber 

seis mil euros, mas em Oliveira do Bairro dois vezes três são dois e a União de Freguesias 
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continuou a receber os mesmos dois mil euros que as restantes freguesias do município de 

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

 ----------- Refere que os Membros do CDS-PP têm vindo a levantar a questão e se bem se 

recordarem a equipa chegou a votar contra em reunião de Câmara no ano de 2014, pese 

embora nos anos seguintes, tenha votado favoravelmente para não prejudicar a atribuição do 

subsídios, e falsas interpretações de não ser a favor da atribuição de apoios financeiros, mas 

continuou sempre a levantar a questão da desigualdade da atribuição dos subsídios tendo em 

conta a dimensão e as atividades que a União de Freguesias promovia. -------------------------------  

 ----------- A equipa do CDS-PP suou, levantou a questão, defendeu a União de Freguesias e as 

pessoas, independentemente da cor, porque no fundo o que importa são as pessoas, ou assim 

deveria ser. No fundo verifica que a questão da cor importa e muito, porque todos os 

interessados se foram fechando em copas, defendendo as suas fronteiras e as suas atividades. 

Acrescentou que no fundo a defesa da União e da respetiva justiça na atribuição dos seus 

subsídios, tinha sido a solo, parecendo-lhe a si. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Em tom de conclusão disse que bom que era ver finalmente a União de Freguesias a 

ser tratada como o verdadeiro sentido da palavra, União de três Freguesias e respetiva 

majoração do seu subsídio para atividades de três freguesias e que pena que era ver como ao 

longo de todo o processo, a luta pela igualdade tinha sido feita com os demais interessados, a 

sacudirem a areia do seu ombro. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente da União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa DUARTE 

NOVO – começou por dirigir os seus cumprimentos a todos os presentes, endereçando um 

cumprimento especial à Associação Desportiva de Oiã dizendo que também na União de 

Freguesias existiam associações que desenvolvem a promoção da pratica desportiva em 

particular nas camadas jovens, sendo que duas delas tinham arrancado recentemente, a União 

Desportiva de Bustos, também existe o Troviscalense e só o trabalho que era feito em primeiro 
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lugar com as camadas jovens era de enaltecer. Deu os parabéns a todo o trabalho que é feito 

na área do desporto para os mais jovens. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente à questão da atribuição do apoio lembrou que tinha sido o primeiro a 

defender em Assembleia Municipal, que a Câmara Municipal não tinha a obrigação de atribuir 

os referidos apoios às Juntas de Freguesia. Disse que o Sr. Presidente da Câmara o tinha 

habituado a dizer que as Juntas de Freguesia têm o seu orçamento e a Câmara tem o seu.  ----  

 ----------- Referiu que sempre aceitou as palavras do Sr. Presidente da Câmara, sendo a sua 

opinião. Acrescenta que as Juntas quando promovem determinadas atividades, gostam de ver 

também as mesmas serem apoiadas pela sua Câmara Municipal, sendo sinal de que há 

reconhecimento que estão a trabalhar também em prol do seu concelho, em prol de levar mais 

longe o nome do concelho de Oliveira do Bairro. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse lamentar que só no final do mandato, a União de Freguesias seja reconhecida 

pelo trabalho e pelo empenho que tem vindo a desenvolver ao longo dos últimos quatro anos, 

com atividades uma das quais já desenvolvida, outra já marcada que terá a duração de quatro 

dias no mês de agosto e outra atividade terá lugar em setembro. -----------------------------------------  

 ----------- Disse ainda que não nega um único cêntimo para a União de Freguesias, para a terra 

que representa e por isso naturalmente irá votar a favor o apoio atribuído e agradece que 

efetivamente a Câmara Municipal finalmente tenha reconhecido o trabalho da União de 

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

 ----------- ANTÓNIO PEDRO MENDES DA SILVA CAMPOS – disse que tem vindo a dizer que 

o Sr. Presidente da Câmara tem vindo a ser coerente com as ideias, mas aqui considera que foi 

ligeiramente incoerente.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse ainda ter consigo o mesmo ponto da Ordem de Trabalhos de uma Assembleia 

Municipal do ano de 2015 em tudo semelhante ao ano de 2016. Referiu que iria tentar passar a 

ideia da sua intervenção do ano de 2015 e do presente ano que são diferentes, porque também 
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a atribuição dos subsídios foi diferente. Disse concordar com o Presidente da União de 

Freguesias Duarte Novo e com o Membro Patrícia Lemos que pela sua matemática seriam seis 

mil euros, mas são cinco mil euros que é melhor que zero. -------------------------------------------------  

 ----------- Passou assim a ler a sua intervenção do ano de 2015, “… uma vez mais relembrar o 

desequilíbrio na taxa atribuição do subsídio, a União teve três eventos e a freguesia de Oiã teve 

uma vez mais uma belíssima Festa da Flor…” que este ano, graças também ao grande apoio 

da Câmara Municipal, se vai repetir, “…na freguesia da Palhaça realizou-se o evento Todos ao 

Palco. Deixo no ar uma pergunta para quando uma efetiva preocupação e equilíbrio neste 

aspeto, sendo este capitulo um prémio às atividades das freguesias, não sendo a Câmara 

Municipal obrigada a atribuir o prémio, deve-se ter a sensibilidade de avaliar quem mais faz. 

Um pequeno reparo aos subsídios, que foram atribuídos depois da realização dos eventos, faria 

mais sentido aprovarem um pagamento de custos.” Fim de citação. ------------------------------------- 

 ----------- Sobre a intervenção para a presente Assembleia Municipal disse que tinha solicitado a 

palavra apenas para dizer pela quarta vez que não entendia qual era o critério para a atribuição 

dos subsídios, no ano transato o Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Palhaça Manuel 

Augusto, não tinha gostado do comentário feito por si, relativamente à atribuição do subsídio ao 

evento Todos ao Palco, este ano questiona o Sr. Presidente da Câmara, se o Stock Off em 

Bustos custou três mil euros. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Uma vez mais e sem se querer repetir onde está o critério para a atribuição dos 

subsídios. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – disse que não tinha nada a 

opor sobre a atribuição dos subsídios, mas os eventos que foram comunicados à Câmara 

Municipal, com tempo suficiente e, portanto, a atribuição de subsídio deveria ser comunicada à 

Junta de Freguesia, antes de realizarem os eventos, porque as Juntas de Freguesia têm 

orçamentos bastante mais magros que o da Câmara Municipal.  -----------------------------------------  
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 ----------- Refere também que de facto a Câmara Municipal não tem obrigação em atribuir estes 

subsídios, mas obviamente que para a promoção das atividades nas freguesias pode fazê-lo, 

garantindo a igualdade entre todas as freguesias, embora seja difícil pesar a questão da 

igualdade.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescenta que não fica chocado que na União de Freguesias tendo um conjunto de 

quatro atividades, tenha um subsídio maior que as outras duas freguesias parecendo-lhe 

aceitável. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

este respondesse às questões formuladas pelo este Membro da Assembleia Municipal. ----------  

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

disse que recorrendo à sua memória de há doze anos atrás, a única Junta de Freguesia que 

fazia uma festa do género era a Freguesia da Mamarrosa, tendo sido a primeira freguesia que 

pediu apoio à Câmara Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Dirigindo-se ao Membro da Assembleia Patrícia Lemos, deu conhecimento que a 

Freguesia de Bustos não fazia esse tipo de eventos, e por isso a história vem muito de trás, não 

sendo matemática, tinha muito mais que matemática porque gerir não é matemática é conhecer 

as situações e fazer justiça a seu tempo, porque não se consegue fazer no imediato.  -------------  

 ----------- Dá conhecimento que o Troviscal enquanto Freguesia nunca recebeu nenhum 

subsídio do género, a Freguesia da Palhaça solicitou esse apoio mais tarde, seguidamente da 

Freguesia de Bustos, portanto não é assim tão linear. -------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que o CDS-PP estava de parabéns porque soube reivindicar e o Presidente da 

Câmara soube propor e subscreveu. ------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Não havendo nenhum Membro que desejasse intervir, foi o presente assunto colocado 

à votação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Efetuada a votação, verificou-se que o assunto: Atribuição de Apoio Financeiro às 

Freguesias da União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa, Oiã e Palhaça, 

para realização de eventos, foi Aprovado por Unanimidade, dos Membros da Assembleia 

Municipal presentes.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTOS – dirigindo-se aos Membros da Assembleia presentes informou que eram cerca das 

vinte e quatro horas, presumindo a Mesa da Assembleia que os trabalhos fossem concluídos 

durante a próxima hora, mas não querendo correr o risco de incumprimento do Regimento 

questionou assim os presentes se tinam o mesmo entendimento da Mesa, o que veio a 

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

 ----------- Em seguida, deu-se início ao ponto da Ordem de Trabalhos 5.8 – Desfile de Marchas 

Populares – Atribuição de Apoio Financeiro à Freguesia de Oliveira do Bairro, sendo dado 

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

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

informou que este assunto vinha à Assembleia Municipal porque como participava nas Marchas 

Populares a UNISOB que não tem autonomia jurídica, sendo a própria Junta de Freguesia. -----  

 ----------- Esclareceu que mais um ano e mais uma vez e mais um aumento a todos por par, a 

todos os pares que participam, que considera expressivo face a um histórico e que atualmente 

está a mais de 50% de apoio relativamente a alguns anos. Acrescentou que o valor em causa 

era de mil oitocentos e setenta e cinco euros. ------------------------------------------------------------------  

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

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

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

transcreve; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Sr. Presidente da Câmara, a Bancada do Partido Socialista, louva esta iniciativa do 
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executivo, embora com um pouco de mais empenho por parte da vereação deste pelouro, se 

poderia ter conseguido mais participantes no Desfile das Marchas Populares do Concelho. Em 

anos anteriores tem-se verificado um maior número de participantes. Achamos um exagero 

mencionar nesta informação que este espetáculo atrai “Milhares de pessoas”. -----------------------  

 ----------- No último parágrafo, foi proposto pelo senhor Secretário da Vereação, que sejam 

aprovadas as despesas relativas ao evento, “num valor previsível de 6.500€” em bom rigor e 

por uma questão de controlo de custos e até porque já não é a primeira vez que se realiza este 

evento, deveria ter sido mencionada na proposta a expressão “num valor até x €”, porque há 

um histórico. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- ANTÓNIO PEDRO MENDES DA SILVA CAMPOS – disse que não gosta de assistir a 

certas injustiças e relativamente à questão levantada pelo Membro Acácio Oliveira disse que se 

não estava em erro no ano anterior, estiveram a assistir ao evento cerca de duas mil pessoas, 

ou seja o par será milhares, portanto o ano passado estiveram presentes milhares de pessoas.  

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

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

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

disse que não se está a tratar da previsão do valor que vai ser gasto no evento, mas sim no 

caso concreto a deliberar sobre a atribuição da verba de mil oitocentos e setenta e cinco euros 

à Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou que o que é levado à Câmara Municipal é o valor por par participante e se 

não aparecerem vinte e cinco pares, apenas vinte e quatro, não será o valor que está 

apresentado na proposta, será um valor inferior e daí ser previsível, porque o que é aprovado 

em reunião de Câmara é o valor por par. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Disse que parece que a Sr.ª Vereadora Elsa Pires 
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 tinha que ir de par porque não mobilizou pares suficientes, até parece que é a Sr.ª Vereadora 

que faz as Marchas Populares. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Agradeceu ao Membro António Pedro Campos, a informação que prestou, não tendo 

passado procuração, mas é sempre bom que alguém esclareça. -----------------------------------------  

 ----------- Foi solicitada novamente a palavra pelo Membro Acácio Oliveira, tendo-lhe sido 

concedida; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  ACÁCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA – dirigindo-se ao Membro António Campos disse 

que apesar de não ter colocado a questão à Bancada, mas sim ao Executivo agradeceu a 

delicadeza da resposta que lhe foi dada. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se ao Presidente da Câmara disse que se a questão era só para a atribuição 

do subsídio à Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro, deveria ser só isso que apresentava e 

nada mais. Porque para si na proposta apresentada, havia uma questão que para si deveria ser 

esclarecida e por isso chamou a atenção para ela. Acrescentou que se o assunto vem na 

proposta apresentada tem o direito de falar sobre o mesmo. -----------------------------------------------  

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

este respondesse às questões formuladas pelo Membro da Assembleia Municipal. -----------------  

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

disse que não estava disponível para discutir em Assembleia Municipal, aquilo que são as 

competências da Câmara Municipal porque o órgão executivo é capaz, é suficiente já tem dado 

provas disso, sendo soberano e legitimamente eleito para o efeito. --------------------------------------  

 ----------- Não havendo nenhum Membro que desejasse intervir, foi o presente assunto colocado 

à votação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Efetuada a votação, verificou-se que o assunto: Desfile de Marchas Populares – 

Atribuição de Apoio Financeiro à Freguesia de Oliveira do Bairro, foi Aprovado por 



 

Sessão da Assembleia Municipal de 16.06’17   83|85 

Unanimidade, dos Membros da Assembleia Municipal presentes. ---------------------------------------  

 ----------- Em seguida, deu-se início ao ponto da Ordem de Trabalhos 5.9 – Atribuição de 

Apoio Financeiro à Freguesia da Palhaça para instalação de Parque Infantil, sendo dado o 

uso da palavra ao Presidente da Câmara. -----------------------------------------------------------------------  

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

informou que depois de terem colocado parques infantis, todos novos em todas as Freguesias, 

cumprindo o que foi uma proposta e um propósito, vem a Freguesia da Palhaça, solicitar apoio 

para implantar um parque infantil na zona do parque de lazer.---------------------------------------------  

 ----------- Propôs a Câmara Municipal subscreveu um apoio de doze mil e quinhentos euros para 

ajudar à instalação desejando que façam bom uso da mesma. --------------------------------------------  

 ----------- Não havendo nenhum Membro da Assembleia Municipal que desejasse intervir, foi o 

presente assunto colocado à votação. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Efetuada a votação, verificou-se que o assunto: Atribuição de Apoio Financeiro à 

Freguesia da Palhaça para instalação de Parque Infantil, foi Aprovado por Unanimidade, 

dos Membros da Assembleia Municipal presentes. ------------------------------------------------------------  

 ----------- Em seguida, deu-se início ao ponto da Ordem de Trabalhos 5.10 – Atribuição de 

Apoio Financeiro à Freguesia da União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa 

para Ampliação do Cemitério do Troviscal, sendo dado o uso da palavra ao Presidente da 

Câmara.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

informou que depois da Câmara Municipal ter apoiado na altura a Junta de Freguesia do 

Troviscal em valor de umas dezenas de milhares de euros, para a aquisição de terrenos, de 

ajudar à sua negociação, de apoiar no projeto de ampliação do cemitério com os técnicos da 

Câmara Municipal, de lhes tirar da memória que não era para fazer paredes em betão armado, 

porque seria uma fortuna e com a paciência do Presidente da Junta da União de Freguesias, ao 
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longo dos últimos tempos, finalmente conseguiu levar a bom porto que as coisas fossem feitas, 

bem feitas e pelo menor custo. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Acrescenta que foi discutido várias vezes o valor, o apoio da Câmara, dizendo que as 

suas propostas nunca foram para além dos trinta mil euros. Entendeu por fim subir um pouco 

do valor inicial, uma vez que o esforço seria grande para aquele espaço. O Troviscal merece, o 

seu Presidente da Junta da União de Freguesias também e por isso está a proposta de trinta e 

cinco mil euros para a Assembleia Municipal decidir. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo nenhum Membro da Assembleia Municipal que desejasse intervir, foi o 

presente assunto colocado à votação. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Efetuada a votação, verificou-se que o assunto: 5.10 – Atribuição de Apoio 

Financeiro à Freguesia da União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa para 

Ampliação do Cemitério do Troviscal, foi Aprovado por Unanimidade, dos Membros da 

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

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

SANTOS – disse que antes de concluir os trabalhos gostaria de informar os presentes, que ao 

longo do decorrer dos trabalhos lhe tinha ocorrido uma situação diferente, tendo começado a 

escrever umas palavras para definir a presente sessão da Assembleia Municipal, sendo a 

primeira palavra que ocorreu, foi a de cautela, a segunda ponderação, a terceira serenidade e a 

dada altura vacilou mas manteve o termo, e por ultimo e com grande satisfação porque mostra 

que a presente Assembleia é uma Assembleia com maturidade. Foi uma Assembleia que 

funcionou com inteligência.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De seguida questionou os Membros, se tinham alguma oposição a que se aprovasse o 

teor das respetivas deliberações em minuta. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo nenhum Membro da Assembleia Municipal que se opusesse, 

consideraram-se aprovadas em Minuta as deliberações tomadas relativamente aos assuntos 
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constantes da Ordem de Trabalhos da presente Sessão da Assembleia Municipal. -----------------  

 ----------- Posto isto, o senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, deu por encerrada 

a presente Sessão da Assembleia Municipal, na qual se Aprovaram em Minuta, as deliberações 

sobre os seguintes assuntos constantes da Ordem de Trabalhos: 5.2 - Apreciação e votação 

dos Documentos de prestação de contas consolidadas de 2016; 5.3 – Informação/Proposta nº 

148 – Mandato 2013/2017 – 1ª Revisão às Grandes Opções do Plano e Orçamento de 2017; 

5.4 – Informação/Proposta nº 146 – Mandato 2013/2017 – Proposta para Autorização Prévia de 

assunção de compromissos plurianuais (LCPA) de respostas no âmbito da Educação; 5.5 – 

Informação/Proposta nº 144 – Mandato 2013/2017 – Contrato Interadministrativo de Delegação 

de Competências do Serviço Público de Transporte de Passageiros entre o Município de 

Oliveira do Bairro e a CIRA; 5.6 – Informação/Proposta nº 150 – Mandato 2013/2017 – 

Autorização Prévia para assunção de compromisso plurianual para “Fornecimento Contínuo de 

Energia Elétrica às Instalações Alimentadas em Média Tensão (MT), Baixa Tensão Especial 

(BTE) e Baixa Tensão Normal (BTN) e Baixa Tensão Normal – Iluminação Pública (BTN-IP), 

dos Municípios de Albergaria-A-Velha, Anadia, Agrupamento de Entidades Adjudicantes do 

Município de Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga, 

Vagos e da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, Entidades que integram o 

Agrupamento de Entidades Adjudicantes; 5.7 – Atribuição de Apoio Financeiro às Freguesias 

da União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa, Oiã e Palhaça, para realização de 

eventos; 5.8 – Desfile de Marchas Populares – Atribuição de Apoio Financeiro à Freguesia de 

Oliveira do Bairro; 5.9 – Atribuição de Apoio Financeiro à Freguesia da Palhaça para instalação 

de Parque Infantil; 5.10 – Atribuição de Apoio Financeiro à Freguesia da União de Freguesias 

de Bustos, Troviscal e Mamarrosa para Ampliação do Cemitério do Troviscal, sendo lavrada a 

presente Ata, que vai ser assinada pelo Presidente, respetivos Secretários e outros Membros 

da Assembleia que o desejem fazer. ------------------------------------------------------------------------------  

 


