
 
 
Sessão da Assembleia Municipal de 15.09’17

 

 ----------- Aos quinze dias do mês de setembro, do ano de dois mil e dezassete, no 

da Câmara Municipal, realizou

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 da 

– 2ª Revisão às Grandes Opções do Plano e Orçamento e Mapa de Pessoal de 2017;

 ----------- 5.3 – Apreciação e Votação da Proposta para Autorização Prévia de assunção de 

compromissos plurianuais (LCPA) Profissionais da Área de Atividade Física e Desporto 

para o Parque Desportivo Municipal, Época Desportiva 2017/2018;

 ----------- 5.4 – Informação nº 216/201

Protocolos de Colaboração com Entidades Concelhias no âmbito da Educação Pré

Escolar no Ano Letivo de 2017/2018 (para Autorização Prévia de assunção de 

compromissos plurianuais (LCPA));

 ----------- 5.5 – Informação nº 217/2017 da Unidade para o Conhecimento e Coesão Social 
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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA EM 

QUINZE DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS 

MIL E DEZASSETE. 

Aos quinze dias do mês de setembro, do ano de dois mil e dezassete, no 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----------------------------------------------------------------

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA --------------------------------

IA ----------------------------------------------------------------

Apreciação da informação do Sr. Presidente da Câmara acerca da 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Apreciação e Votação da Informação/Proposta nº 220 –

2ª Revisão às Grandes Opções do Plano e Orçamento e Mapa de Pessoal de 2017;

Apreciação e Votação da Proposta para Autorização Prévia de assunção de 

compromissos plurianuais (LCPA) Profissionais da Área de Atividade Física e Desporto 

para o Parque Desportivo Municipal, Época Desportiva 2017/2018; --------------------------------

Informação nº 216/2017 da Unidade para o Conhecimento e Coesão Social 

Protocolos de Colaboração com Entidades Concelhias no âmbito da Educação Pré

Escolar no Ano Letivo de 2017/2018 (para Autorização Prévia de assunção de 

compromissos plurianuais (LCPA)); ----------------------------------------------------------------

nº 217/2017 da Unidade para o Conhecimento e Coesão Social 
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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA EM 

QUINZE DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS 

Aos quinze dias do mês de setembro, do ano de dois mil e dezassete, no Salão Nobre 

se a Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, com a seguinte 

-----------------------------------  

------------------------------------------  

-----------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------  

Apreciação da informação do Sr. Presidente da Câmara acerca da 

----------------------------------  

– Mandato 2013/2017 

2ª Revisão às Grandes Opções do Plano e Orçamento e Mapa de Pessoal de 2017; -------  

Apreciação e Votação da Proposta para Autorização Prévia de assunção de 

compromissos plurianuais (LCPA) Profissionais da Área de Atividade Física e Desporto 

--------------------------------  

7 da Unidade para o Conhecimento e Coesão Social – 

Protocolos de Colaboração com Entidades Concelhias no âmbito da Educação Pré-

Escolar no Ano Letivo de 2017/2018 (para Autorização Prévia de assunção de 

--------------------------------------------  

nº 217/2017 da Unidade para o Conhecimento e Coesão Social – 
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Protocolos no âmbito do Programa de Generalização de Refeições Escolares aos alunos 

do 1º Ciclo do Ensino Básico no Ano Letivo de 2017/2018 (para Autorização Prévia de 

assunção de compromissos pl

 ----------- 5.6 – Apreciação e Aprovação da Proposta do Plano Estratégico Educativo 

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

 ----------- 5.7 – Apreciação e Votação Informação/Proposta nº 147 

Projeto de Regulamento do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos do 

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

 ----------- 5.8 – Apreciação e Votação Informação/Proposta nº 151 

Projeto de Regulamento do Transporte Público de Aluguer em Veículos Automóveis 

Ligeiros de Passageiros/Táxi do Concelho de Oliveira do Bairro;

 ----------- 5.9 – Análise e Votação da proposta para Adesão do Município de Oliveira do 

Bairro à Associação Nacional das Assembleias Municipais.

 ----------- Os trabalhos foram presididos por 

secretariados por ARSÉLIO MANUEL DE OLIVEIRA DOMINGUES

MICAELO DE ALMEIDA LÁZARO.

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

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

Municipal António Augusto Marques Mota, Elsa 

da Cruz Oliveira Martins Águas e 

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

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal 

SANTOS – iniciou a sua interv

dado o uso da palavra ao 1.º Secretário da Mesa da Assembleia Municipal, a fim de que este 

 

Sessão da Assembleia Municipal de 15.09’17   

Protocolos no âmbito do Programa de Generalização de Refeições Escolares aos alunos 

do 1º Ciclo do Ensino Básico no Ano Letivo de 2017/2018 (para Autorização Prévia de 

assunção de compromissos plurianuais (LCPA)); --------------------------------

Apreciação e Aprovação da Proposta do Plano Estratégico Educativo 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Apreciação e Votação Informação/Proposta nº 147 – Mandato 2013/2017 

Projeto de Regulamento do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos do 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Apreciação e Votação Informação/Proposta nº 151 – Mandato 2013/2017 

Projeto de Regulamento do Transporte Público de Aluguer em Veículos Automóveis 

Ligeiros de Passageiros/Táxi do Concelho de Oliveira do Bairro; --------------------------------

Análise e Votação da proposta para Adesão do Município de Oliveira do 

Bairro à Associação Nacional das Assembleias Municipais. --------------------------------

Os trabalhos foram presididos por MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS

ARSÉLIO MANUEL DE OLIVEIRA DOMINGUES CANAS e DINA MARIA 

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

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

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

Municipal António Augusto Marques Mota, Elsa dos Reis Pires, Jorge Ferreira Pato, Lília Ana 

da Cruz Oliveira Martins Águas e Paulo Jorge Caiado. --------------------------------

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

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

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 
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Protocolos no âmbito do Programa de Generalização de Refeições Escolares aos alunos 

do 1º Ciclo do Ensino Básico no Ano Letivo de 2017/2018 (para Autorização Prévia de 

---------------------------------------------------------  

Apreciação e Aprovação da Proposta do Plano Estratégico Educativo 

------------------------------------------------  

Mandato 2013/2017 – 

Projeto de Regulamento do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos do Município de 

-------------------------------------  

Mandato 2013/2017 – 

Projeto de Regulamento do Transporte Público de Aluguer em Veículos Automóveis 

-----------------------------------  

Análise e Votação da proposta para Adesão do Município de Oliveira do 

------------------------------------------  

MANUEL NUNES SIMÕES DOS SANTOS e 

CANAS e DINA MARIA 

-----------------------------------------------  

Presidente da Câmara, estiveram 

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

dos Reis Pires, Jorge Ferreira Pato, Lília Ana 

-------------------------------------------------------  

---------------------------------------  

MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

enção, 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 
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verificasse a presença dos Membros da Assembleia Municipal.

 ----------- Efetuada que foi a chamada verificaram

Municipal MANUEL DA CONCEIÇÃO PEREIRA, ACÍLIO DIAS VAZ E GALA e GLADYS DEL 

CARMEN FERREIRA DE OLIVEIRA.

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal 

SANTOS – informou que os Membros Manuel Pereir

à Mesa, a justificação da falta à presente Sessão da Assembleia Municipal, tendo as mesmas 

sido consideradas justificadas e a sua substituição pelos elementos seguintes da respetiva 

Lista, que se encontravam pres

Sessão da Assembleia Municipal MIGUEL DA SILVA OLIVEIRA E MIGUEL RAMIRO que 

substituem, respetivamente, os Membros antes indicados.

 ----------- Relativamente à ausência do Membro Acílio Vaz e Gala, infor

recebida qualquer justificação nem pedido de substituição, pelo que não será substituído, nem 

justificada a sua ausência. --------------------------------

 ----------- Informou também que o Membro Ricardo Caniçais e os Presidentes de Junta das 

Freguesias de Oliveira do Bairro Márcio

de Freguesia de Bustos, Troviscal e Mamarrosa Duarte Novo, chegariam mais tarde, sendo 

dado nota do momento da chegada dos mesmos.

 ----------- No que respeita ao ponto 

Municipal, disse que iria dar conhecimento aos presentes da chegada da correspondência mais 

relevante que chegou entre a Assembleia Municipal de junho e a presente.

 ----------- Foi rececionado por parte do Sr. Presidente da Câmara a informação da 1ª correçã

material do PDM, solicitando assim ao Secretário que procedesse à sua leitura. 

 ----------- 1.º Secretário da Mesa da Assembleia Municipal 

DOMINGUES CANAS – procedeu assim à leitura do referido ofício:
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verificasse a presença dos Membros da Assembleia Municipal. --------------------------------

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

Municipal MANUEL DA CONCEIÇÃO PEREIRA, ACÍLIO DIAS VAZ E GALA e GLADYS DEL 

CARMEN FERREIRA DE OLIVEIRA. ----------------------------------------------------------------

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

informou que os Membros Manuel Pereira e Gladys Oliveira solicitaram por escrito 

à Mesa, a justificação da falta à presente Sessão da Assembleia Municipal, tendo as mesmas 

sido consideradas justificadas e a sua substituição pelos elementos seguintes da respetiva 

Lista, que se encontravam presentes, sendo convidados a participar nos Trabalhos da presente 

Sessão da Assembleia Municipal MIGUEL DA SILVA OLIVEIRA E MIGUEL RAMIRO que 

substituem, respetivamente, os Membros antes indicados. --------------------------------

Relativamente à ausência do Membro Acílio Vaz e Gala, infor

recebida qualquer justificação nem pedido de substituição, pelo que não será substituído, nem 

----------------------------------------------------------------

Informou também que o Membro Ricardo Caniçais e os Presidentes de Junta das 

Freguesias de Oliveira do Bairro Márcio Sol, Oiã Vítor Oliveira, Palhaça Manuel Martins e União 

de Freguesia de Bustos, Troviscal e Mamarrosa Duarte Novo, chegariam mais tarde, sendo 

dado nota do momento da chegada dos mesmos. -------------------------------------------------------------

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

Municipal, disse que iria dar conhecimento aos presentes da chegada da correspondência mais 

relevante que chegou entre a Assembleia Municipal de junho e a presente.

Foi rececionado por parte do Sr. Presidente da Câmara a informação da 1ª correçã

material do PDM, solicitando assim ao Secretário que procedesse à sua leitura. 

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

procedeu assim à leitura do referido ofício:--------------------------------
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-------------------------------------------  

ausências dos Membros da Assembleia 

Municipal MANUEL DA CONCEIÇÃO PEREIRA, ACÍLIO DIAS VAZ E GALA e GLADYS DEL 

---------------------------------------------  

MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

a e Gladys Oliveira solicitaram por escrito 

à Mesa, a justificação da falta à presente Sessão da Assembleia Municipal, tendo as mesmas 

sido consideradas justificadas e a sua substituição pelos elementos seguintes da respetiva 

entes, sendo convidados a participar nos Trabalhos da presente 

Sessão da Assembleia Municipal MIGUEL DA SILVA OLIVEIRA E MIGUEL RAMIRO que 

-------------------------------------------------  

Relativamente à ausência do Membro Acílio Vaz e Gala, informou não ter sido 

recebida qualquer justificação nem pedido de substituição, pelo que não será substituído, nem 

------------------------------------------------------------  

Informou também que o Membro Ricardo Caniçais e os Presidentes de Junta das 

Sol, Oiã Vítor Oliveira, Palhaça Manuel Martins e União 

de Freguesia de Bustos, Troviscal e Mamarrosa Duarte Novo, chegariam mais tarde, sendo 

----------------------------- 

, o Presidente da Mesa da Assembleia 

Municipal, disse que iria dar conhecimento aos presentes da chegada da correspondência mais 

relevante que chegou entre a Assembleia Municipal de junho e a presente. ---------------------------  

Foi rececionado por parte do Sr. Presidente da Câmara a informação da 1ª correção 

material do PDM, solicitando assim ao Secretário que procedesse à sua leitura.  --------------------  

ARSÉLIO MANUEL DE OLIVEIRA 

-------------------------------------  
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 ----------- “Plano Diretor Municipal de Olive

Material.  --------------------------------

 ----------- A Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, na sua reunião de câmara ordinária pública 

de 27 de julho de 2017, deliberou, por unanimidade, aprovar a 1.ª Correção Material do Plano 

Diretor Municipal de Oliveira do Bairro, ao abrigo dos n.

n.º80/2015, de 14 de maio (Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 

 ----------- Dando cumprimento ao estabelecido no n.º 3 do artigo referenciado anteriormente, 

serve o presente para comunicar a realização do supracitado procedimento, anexando para o 

efeito, em suporte digital, o respetivo relatório de fundamentação.”

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal 

SANTOS – informou que o referido s

Membros da Assembleia Municipal, dando assim cumprimento ao que a Lei obriga nessa 

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

 ----------- Deu também conhecimento da receção no dia 12 do presente mês, da Informação do 

Auditor Externo, relativamente

agendado num ponto da Ordem de Trabalhos da Assembleia Municipal, mas porque tinha 

chegado depois do envio da documentação, solicitou que fosse encaminhado por e

todos os Membros. --------------------------------

 ----------- Foi também rececionado, como tem vindo a ser habitual, por parte da Junta de 

Freguesia da Palhaça todos os documentos relacionados com a Assembleia de Freguesia que 

tinha sido realizada no mês de junho.

 ----------- Da parte da Associação desportiva de Oiã, também ti

pedido de informação e divulgação de uma carta que de seguida solicitou ao 1.º Secretário da 

Mesa que procedesse à sua leitura.

 ----------- 1.º Secretário da Mesa da Assembleia Municipal 
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“Plano Diretor Municipal de Oliveira do Bairro – Comunicação da 1.ª Correção 

------------------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, na sua reunião de câmara ordinária pública 

de 27 de julho de 2017, deliberou, por unanimidade, aprovar a 1.ª Correção Material do Plano 

liveira do Bairro, ao abrigo dos n.os1 e 2 do artigo 122.º, do Decreto

n.º80/2015, de 14 de maio (Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 

Dando cumprimento ao estabelecido no n.º 3 do artigo referenciado anteriormente, 

o presente para comunicar a realização do supracitado procedimento, anexando para o 

efeito, em suporte digital, o respetivo relatório de fundamentação.” --------------------------------

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

informou que o referido suporte digital tinha sido encaminhado para todos os 

Membros da Assembleia Municipal, dando assim cumprimento ao que a Lei obriga nessa 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Deu também conhecimento da receção no dia 12 do presente mês, da Informação do 

Auditor Externo, relativamente ao 1º semestre de 2017, assunto que por norma tem vindo a ser 

agendado num ponto da Ordem de Trabalhos da Assembleia Municipal, mas porque tinha 

chegado depois do envio da documentação, solicitou que fosse encaminhado por e

------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi também rececionado, como tem vindo a ser habitual, por parte da Junta de 

Freguesia da Palhaça todos os documentos relacionados com a Assembleia de Freguesia que 

tinha sido realizada no mês de junho. ----------------------------------------------------------------

Da parte da Associação desportiva de Oiã, também tinha sido rececionado com um 

pedido de informação e divulgação de uma carta que de seguida solicitou ao 1.º Secretário da 

Mesa que procedesse à sua leitura. ----------------------------------------------------------------

1.º Secretário da Mesa da Assembleia Municipal ARSÉLIO MANUEL DE OLIVEIRA 
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Comunicação da 1.ª Correção 

--------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, na sua reunião de câmara ordinária pública 

de 27 de julho de 2017, deliberou, por unanimidade, aprovar a 1.ª Correção Material do Plano 

1 e 2 do artigo 122.º, do Decreto-Lei 

n.º80/2015, de 14 de maio (Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial – RJIGT). --  

Dando cumprimento ao estabelecido no n.º 3 do artigo referenciado anteriormente, 

o presente para comunicar a realização do supracitado procedimento, anexando para o 

--------------------------------------  

MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

uporte digital tinha sido encaminhado para todos os 

Membros da Assembleia Municipal, dando assim cumprimento ao que a Lei obriga nessa 

---------------------------------------------------  

Deu também conhecimento da receção no dia 12 do presente mês, da Informação do 

ao 1º semestre de 2017, assunto que por norma tem vindo a ser 

agendado num ponto da Ordem de Trabalhos da Assembleia Municipal, mas porque tinha 

chegado depois do envio da documentação, solicitou que fosse encaminhado por e-mail, para 

-------------------------------------  

Foi também rececionado, como tem vindo a ser habitual, por parte da Junta de 

Freguesia da Palhaça todos os documentos relacionados com a Assembleia de Freguesia que 

---------------------------------------------  

nha sido rececionado com um 

pedido de informação e divulgação de uma carta que de seguida solicitou ao 1.º Secretário da 

-----------------------------------------------  

ARSÉLIO MANUEL DE OLIVEIRA 
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DOMINGUES CANAS – proced

 ----------- “…ASSUNTO: Carta aberta a Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro com cópia a 

Camara Municipal de Oliveira do Bairro.

Na qualidade de Presidente da Assembleia Geral da Associação Desportiva de Oiã, 

devidamente mandatado pelos restantes órgãos sociais da Associação, venho muito 

respeitosamente, dirigir-me à Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro, para expor a V.Exas. 

algumas situações que se encontram pendentes de resolução e que contribuem para a crise 

diretiva que a Associação atravessa atualmente. Senão vejamos:

 ----------- 1) A A.D, Oiã possui um complexo desportivo que não se encontra devidamente 

legalizado, pelo facto de não reunir condições exigidas por lei para a prática de futebol, 

nomeadamente, falta de casas de b

irregularidades, devidamente anotadas pela vistoria da AFA (Associag5o de Futebol de Aveiro). 

Mais grave. Possui um relvado sintético que não possui as medidas regulamentares para a 

prática de jogos de futebol.

custou na ordem dos 260.000

leva a que o relvado natural seja massificado com jogos, principalmente na altura do inverno. 

Pelo facto deste relvado sintético não possuir as medidas regulamentares, não é possível 

efetuar jogos oficiais no mesmo. Assim, possuir um relvado que apenas serve para treinos, é 

um luxo que nos custa muito caro, onde a CMOB tem responsabilidades, uma vez que foi a

dona da obra, acompanhou, fiscalizou e pagou a obra e, mais grave, não a acabou. É visível o 

estado em que se encontram os topos do relvado que representam um perigo para a prática do 

desporto, com cacos vidrados e entulho a servirem de laterais (10 casos

jogadores feridos, com idas ao hospital, devido a quedas nesta zona), a vedação em rede não 

foi feita, a iluminação não foi pensada, muros de suporte de terras não foram construídos, etc, 

etc; ------  --------------------------------
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procedeu à leitura da carta supra citada;--------------------------------

ASSUNTO: Carta aberta a Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro com cópia a 

Camara Municipal de Oliveira do Bairro. ----------------------------------------------------------------

Na qualidade de Presidente da Assembleia Geral da Associação Desportiva de Oiã, 

atado pelos restantes órgãos sociais da Associação, venho muito 

me à Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro, para expor a V.Exas. 

algumas situações que se encontram pendentes de resolução e que contribuem para a crise 

que a Associação atravessa atualmente. Senão vejamos: --------------------------------

1) A A.D, Oiã possui um complexo desportivo que não se encontra devidamente 

legalizado, pelo facto de não reunir condições exigidas por lei para a prática de futebol, 

nomeadamente, falta de casas de banho, falta de luz nas bancadas, entre outras 

irregularidades, devidamente anotadas pela vistoria da AFA (Associag5o de Futebol de Aveiro). 

Mais grave. Possui um relvado sintético que não possui as medidas regulamentares para a 

prática de jogos de futebol. Totalmente inaceitável que se tenha feito de raiz uma obra que 

custou na ordem dos 260.000€ e que não possua as medidas regulamentares. Esta situação 

leva a que o relvado natural seja massificado com jogos, principalmente na altura do inverno. 

deste relvado sintético não possuir as medidas regulamentares, não é possível 

efetuar jogos oficiais no mesmo. Assim, possuir um relvado que apenas serve para treinos, é 

um luxo que nos custa muito caro, onde a CMOB tem responsabilidades, uma vez que foi a

dona da obra, acompanhou, fiscalizou e pagou a obra e, mais grave, não a acabou. É visível o 

estado em que se encontram os topos do relvado que representam um perigo para a prática do 

desporto, com cacos vidrados e entulho a servirem de laterais (10 casos

jogadores feridos, com idas ao hospital, devido a quedas nesta zona), a vedação em rede não 

foi feita, a iluminação não foi pensada, muros de suporte de terras não foram construídos, etc, 

------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------  

ASSUNTO: Carta aberta a Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro com cópia a 

------------------------------------------  

Na qualidade de Presidente da Assembleia Geral da Associação Desportiva de Oiã, 

atado pelos restantes órgãos sociais da Associação, venho muito 

me à Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro, para expor a V.Exas. 

algumas situações que se encontram pendentes de resolução e que contribuem para a crise 

----------------------------------------  

1) A A.D, Oiã possui um complexo desportivo que não se encontra devidamente 

legalizado, pelo facto de não reunir condições exigidas por lei para a prática de futebol, 

anho, falta de luz nas bancadas, entre outras 

irregularidades, devidamente anotadas pela vistoria da AFA (Associag5o de Futebol de Aveiro). 

Mais grave. Possui um relvado sintético que não possui as medidas regulamentares para a 

Totalmente inaceitável que se tenha feito de raiz uma obra que 

ão possua as medidas regulamentares. Esta situação 

leva a que o relvado natural seja massificado com jogos, principalmente na altura do inverno. 

deste relvado sintético não possuir as medidas regulamentares, não é possível 

efetuar jogos oficiais no mesmo. Assim, possuir um relvado que apenas serve para treinos, é 

um luxo que nos custa muito caro, onde a CMOB tem responsabilidades, uma vez que foi a 

dona da obra, acompanhou, fiscalizou e pagou a obra e, mais grave, não a acabou. É visível o 

estado em que se encontram os topos do relvado que representam um perigo para a prática do 

desporto, com cacos vidrados e entulho a servirem de laterais (10 casos sinalizados de 

jogadores feridos, com idas ao hospital, devido a quedas nesta zona), a vedação em rede não 

foi feita, a iluminação não foi pensada, muros de suporte de terras não foram construídos, etc, 

---------------------------------------------------  
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 ----------- 2) Pelo motivo acima mencionado, o complexo 

obras, o que, logicamente acarreta custos elevados, uma vez que o kw é mais caro do que a 

eletricidade definitiva. A Associação tem custos de cerca de 6500

CMOB resolveu apoiar a resolução desta q

projeto e orçamentos para colocação de um PT e restante instalação elétrica. Assim fizemos e 

apresentámos 7 orçamentos, onde o mais baixo ronda os 110.000

apoiar com cerca de 70.000

sintético e ligações ao complexo. Não chegou para a colocação do PT, o que vai fazer com que 

a Associação continue na mesma com a eletricidade de obras. Mais. Porque aumentámos os 

holofotes no relvado sintético, vai ainda aumentar a conta da eletricidade;

 ----------- 3) Saliento que a eletricidade não é apenas usada para a iluminação dos relvados, 

onde se consome uma parte substancial pelo facto de não termos os projetores do relvado 

principal a LED, mas também em 3 bombas de pressão que levam a água de um furo na parte 

mais baixa do complexo para a parte mais alta do mesmo, para possibilitar a rega do relvado 

natural. Sabemos bem que esta rede de éguas foi um erro estrutural e de má conceção. E 

possível ter água na parte mais alta do complexo, fazendo

poupando assim em água e eletricidade;

 ----------- De todas as situações acima aludidas, fomos dando conta a CMOB, quer ao Senhor 

Presidente, quer aos Vereadores que tutelaram o pelouro

quer mesmo aos técnicos municipais, principalmente, ao responsável da CMOB pelo 

acompanhamento do projeto e da execução, em reuniões, por email, em conversas informais, 

etc.. Cremos, em bom rigor, que todos os interveni

pretendemos também que a Assembleia Municipal tome conhecimento destas dificuldades, daí 

a elaboração desta carta aberta.

 ----------- Com o objetivo de suprir todas estas questões e aceitando o repto lançado pelo 

Senhor Presidente da CMOB em reunião com as Associações, elaborámos uma candidatura ao 

 

Sessão da Assembleia Municipal de 15.09’17   

2) Pelo motivo acima mencionado, o complexo funciona ainda com eletricidade de 

obras, o que, logicamente acarreta custos elevados, uma vez que o kw é mais caro do que a 

eletricidade definitiva. A Associação tem custos de cerca de 6500€/ano com esta rubrica. A 

CMOB resolveu apoiar a resolução desta questão, pedindo à Associação que apresentasse 

projeto e orçamentos para colocação de um PT e restante instalação elétrica. Assim fizemos e 

apresentámos 7 orçamentos, onde o mais baixo ronda os 110.000€. A CMOB comprometeu

apoiar com cerca de 70.000€. Este valor foi usado para a colocação de iluminação no relvado 

sintético e ligações ao complexo. Não chegou para a colocação do PT, o que vai fazer com que 

a Associação continue na mesma com a eletricidade de obras. Mais. Porque aumentámos os 

lvado sintético, vai ainda aumentar a conta da eletricidade; -----------------------------

3) Saliento que a eletricidade não é apenas usada para a iluminação dos relvados, 

onde se consome uma parte substancial pelo facto de não termos os projetores do relvado 

mbém em 3 bombas de pressão que levam a água de um furo na parte 

mais baixa do complexo para a parte mais alta do mesmo, para possibilitar a rega do relvado 

natural. Sabemos bem que esta rede de éguas foi um erro estrutural e de má conceção. E 

água na parte mais alta do complexo, fazendo-a chegar ao relvado por gravidade, 

poupando assim em água e eletricidade; ----------------------------------------------------------------

De todas as situações acima aludidas, fomos dando conta a CMOB, quer ao Senhor 

Presidente, quer aos Vereadores que tutelaram o pelouro do desporto e das obras municipais, 

quer mesmo aos técnicos municipais, principalmente, ao responsável da CMOB pelo 

acompanhamento do projeto e da execução, em reuniões, por email, em conversas informais, 

etc.. Cremos, em bom rigor, que todos os intervenientes são conhecedores da realidade mas, 

pretendemos também que a Assembleia Municipal tome conhecimento destas dificuldades, daí 

a elaboração desta carta aberta. ----------------------------------------------------------------

Com o objetivo de suprir todas estas questões e aceitando o repto lançado pelo 

dente da CMOB em reunião com as Associações, elaborámos uma candidatura ao 
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funciona ainda com eletricidade de 

obras, o que, logicamente acarreta custos elevados, uma vez que o kw é mais caro do que a 

€/ano com esta rubrica. A 

uestão, pedindo à Associação que apresentasse 

projeto e orçamentos para colocação de um PT e restante instalação elétrica. Assim fizemos e 

€. A CMOB comprometeu-se 

te valor foi usado para a colocação de iluminação no relvado 

sintético e ligações ao complexo. Não chegou para a colocação do PT, o que vai fazer com que 

a Associação continue na mesma com a eletricidade de obras. Mais. Porque aumentámos os 

-----------------------------  

3) Saliento que a eletricidade não é apenas usada para a iluminação dos relvados, 

onde se consome uma parte substancial pelo facto de não termos os projetores do relvado 

mbém em 3 bombas de pressão que levam a água de um furo na parte 

mais baixa do complexo para a parte mais alta do mesmo, para possibilitar a rega do relvado 

natural. Sabemos bem que esta rede de éguas foi um erro estrutural e de má conceção. E 

a chegar ao relvado por gravidade, 

-----------------------------------------  

De todas as situações acima aludidas, fomos dando conta a CMOB, quer ao Senhor 

do desporto e das obras municipais, 

quer mesmo aos técnicos municipais, principalmente, ao responsável da CMOB pelo 

acompanhamento do projeto e da execução, em reuniões, por email, em conversas informais, 

entes são conhecedores da realidade mas, 

pretendemos também que a Assembleia Municipal tome conhecimento destas dificuldades, daí 

----------------------------------------------------  

Com o objetivo de suprir todas estas questões e aceitando o repto lançado pelo 

dente da CMOB em reunião com as Associações, elaborámos uma candidatura ao 
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Concurso para modernização das infraestruturas desportivas da Federação Portuguesa de 

Futebol, da qual anexamos um exemplar para o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 

onde é possível verificar todo um diagnóstico exaustivo dos problemas da Associação, 

soluções, investimentos e fontes de financiamento. Este projeto ronda os 170.000

Associação foi contemplada com cerca de 5.500

Concelho de Oliveira do Bairro.

 ----------- Voltando ao princípio, a questão da crise diretiva, creio serem agora bem percetíveis 

os motivos que desincentivam os atuais dirigentes e outros que possam vir a sê

dificuldades de gestão corrente da Associação são mais

diminuição de público no futebol, a diminuição de receita de patrocínios, o aumento dos custos 

com inscrições de jogadores, etc. A acrescer a estas dificuldades operacionais, todas as que 

foram elencadas nos pontos 1,2 e 3, a 

torna-se um verdadeiro pesadelo.

 ----------- Creio ter efetuado uma exposição resumida de todas as situações mais relevantes. 

Outras mais havia para serem focadas mas, melhor do que escrever, deixo aqui 0 convite 

todos os Deputados Municipais a visitarem a nossa Associação não pretendemos que estes 

assuntos caiam no esquecimento, daí esta nossa abordagem perante a Assembleia Municipal, 

órgão fiscalizador da atividade municipal.

 ----------- Aproveito para agradecer a atençã

respeitosos cumprimentos. --------------------------------

Sérgio Lopes. Presidente Assembleia Geral.”

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal 

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

Assembleia Municipal de 16 de junho de 2017, remetida a todos os Membros da Assembleia 

Municipal, tendo questionado se tinham algum reparo a fazer em relação à Ata em questão, 
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Concurso para modernização das infraestruturas desportivas da Federação Portuguesa de 

Futebol, da qual anexamos um exemplar para o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 

possível verificar todo um diagnóstico exaustivo dos problemas da Associação, 

soluções, investimentos e fontes de financiamento. Este projeto ronda os 170.000

Associação foi contemplada com cerca de 5.500€ da FPF. A única contemplada, diga

elho de Oliveira do Bairro. ----------------------------------------------------------------

Voltando ao princípio, a questão da crise diretiva, creio serem agora bem percetíveis 

os motivos que desincentivam os atuais dirigentes e outros que possam vir a sê

dificuldades de gestão corrente da Associação são mais que muitas. Prendem

diminuição de público no futebol, a diminuição de receita de patrocínios, o aumento dos custos 

com inscrições de jogadores, etc. A acrescer a estas dificuldades operacionais, todas as que 

foram elencadas nos pontos 1,2 e 3, a gestão desta Associação e deste complexo desportivo, 

se um verdadeiro pesadelo. ----------------------------------------------------------------

Creio ter efetuado uma exposição resumida de todas as situações mais relevantes. 

Outras mais havia para serem focadas mas, melhor do que escrever, deixo aqui 0 convite 

todos os Deputados Municipais a visitarem a nossa Associação não pretendemos que estes 

assuntos caiam no esquecimento, daí esta nossa abordagem perante a Assembleia Municipal, 

órgão fiscalizador da atividade municipal. ----------------------------------------------------------------

Aproveito para agradecer a atenção dispensada, subscrevendo

----------------------------------------------------------------

Sérgio Lopes. Presidente Assembleia Geral.” ----------------------------------------------------------------

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

informou que se iria proceder à apreciação da Ata da Sessão 

Assembleia Municipal de 16 de junho de 2017, remetida a todos os Membros da Assembleia 

Municipal, tendo questionado se tinham algum reparo a fazer em relação à Ata em questão, 
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Concurso para modernização das infraestruturas desportivas da Federação Portuguesa de 

Futebol, da qual anexamos um exemplar para o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 

possível verificar todo um diagnóstico exaustivo dos problemas da Associação, 

soluções, investimentos e fontes de financiamento. Este projeto ronda os 170.000€ e a 

€ da FPF. A única contemplada, diga-se, no 

-----------------------------------------------------  

Voltando ao princípio, a questão da crise diretiva, creio serem agora bem percetíveis 

os motivos que desincentivam os atuais dirigentes e outros que possam vir a sê-lo. As 

que muitas. Prendem-se com a 

diminuição de público no futebol, a diminuição de receita de patrocínios, o aumento dos custos 

com inscrições de jogadores, etc. A acrescer a estas dificuldades operacionais, todas as que 

gestão desta Associação e deste complexo desportivo, 

--------------------------------------------------  

Creio ter efetuado uma exposição resumida de todas as situações mais relevantes. 

Outras mais havia para serem focadas mas, melhor do que escrever, deixo aqui 0 convite a 

todos os Deputados Municipais a visitarem a nossa Associação não pretendemos que estes 

assuntos caiam no esquecimento, daí esta nossa abordagem perante a Assembleia Municipal, 

----------------------------------------  

o dispensada, subscrevendo-me com os mais 

-----------------------------------------------------------  

-----------------------------------  

MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

informou que se iria proceder à apreciação da Ata da Sessão Ordinária da 

Assembleia Municipal de 16 de junho de 2017, remetida a todos os Membros da Assembleia 

Municipal, tendo questionado se tinham algum reparo a fazer em relação à Ata em questão, 
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mencionando igualmente que o procedimento correto para os Membros q

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 

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. 

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

Ordinária de 16 de junho de 2017 colocada à votação.

 ----------- Efetuada que foi a Votação, a 

maioria com 16 Votos a Favor

 ----------- Presidente da Mesa da

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

Permanente, de dar a oportunidade ao maior número possível de Associações do Concelho de 

darem a conhecer a sua história

suas preocupações, iria dar o uso da palavra à Associação convidada a estar presente nesta 

Sessão da Assembleia Municipal “Frei Gil Voleibol Club”.

 ----------- Presidente do Frei Gil Voleibol Club Fernando Pato

a todos os presentes e dirigindo

todos os presentes tenham uma noção do que representa a associação e a sua importância no 

Concelho de Oliveira do Bairro.

 ----------- Passou a ler a sua intervenção;
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mencionando igualmente que o procedimento correto para os Membros q

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

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

----------------------------------------------------------------

FERNANDO OLIVEIRA HENRIQUES – começou por dirigir os seus cumprimentos a 

------------------------------------------------------------------------------------------------

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

is nenhuma sugestão de melhoria ou correção, foi a Ata da Sessão 

Ordinária de 16 de junho de 2017 colocada à votação. --------------------------------

Efetuada que foi a Votação, a Ata, datada de 16 de junho de 2017

16 Votos a Favor. ----------------------------------------------------------------

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

informou que no seguimento da iniciativa que foi decidida e aprovada em Comissão 

Permanente, de dar a oportunidade ao maior número possível de Associações do Concelho de 

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

suas preocupações, iria dar o uso da palavra à Associação convidada a estar presente nesta 

Sessão da Assembleia Municipal “Frei Gil Voleibol Club”. --------------------------------

Presidente do Frei Gil Voleibol Club Fernando Pato - 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. ----------------------------------------------------------------

r a sua intervenção; ----------------------------------------------------------------
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mencionando igualmente que o procedimento correto para os Membros que não estiveram 

--------------------------------------------------------  

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

-----------------------------------------------------------  

começou por dirigir os seus cumprimentos a 

-------------------------------------  

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 

---------------------------------------------------------  

is nenhuma sugestão de melhoria ou correção, foi a Ata da Sessão 

------------------------------------------------------  

de 16 de junho de 2017, foi Aprovada por 

----------------------------------------------------  

MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

informou que no seguimento da iniciativa que foi decidida e aprovada em Comissão 

Permanente, de dar a oportunidade ao maior número possível de Associações do Concelho de 

e o que fazem, a quem se destinam e também algumas das 

suas preocupações, iria dar o uso da palavra à Associação convidada a estar presente nesta 

---------------------------------------------------  

dirigiu os seus cumprimentos 

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 

-----------------------------------------------------  

-----------------------------------------  
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 ----------- “O Frei Gil Voleibol Club, é uma associação que nasceu no presente século, tendo 

sido fundada no ano de 2000. Surgiu na sequência natural de um projeto de desporto escolar 

de voleibol, desenvolvido no IPSB, pelos professores de educa

 ----------- Os resultados desse projeto foram sendo cada vez mais positivos e daí a decisão de 

criar um clube federado para a prática do voleibol. O clube foi tendo um crescimento muito 

significativo e houve então a necessidade de alargar o seu universo.

associação de sócios, dirigentes, treinadores e atletas só de pessoas do IPSB, passou a ser 

uma entidade mais aberta ao exterior, com a formação de novos treinadores, já não 

professores de educação física e normalmente ex

provenientes do grupo de pais dos próprios atletas que entretanto se filiaram como sócios da 

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

 ----------- Um dos princípios que esteve sempre na base de atuação do clube é o objetivo de 

formar jovens de um modo integral. Queremos que 

excelentes desportistas, também sejam jovens com princípios e valores de cidadãos de corpo 

inteiro, que nos orgulhem com um desempenho humano de extrema verticalidade.

 ----------- Enraizados neste espirito e nestes princípios

técnicos que por cá passaram, criou

pais e comunidade envolvente a que costumamos chamar, espirito Frei Gil.

 ----------- Só envolvidos neste espirito, foi possível c

do Frei Gil Voleibol Club, se sinta envolvida e cativada na participação, nas mais diversas 

atividades do clube, sejam elas de acompanhamento de jogos dos diversos campeonatos, de 

jogos de torneios particulares, de

para a angariação de fundos.

 ----------- Paralelamente o Frei Gil Voleibol Club também participa nas atividades organizadas 

pela Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, nomeadamente na organização de tor
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Frei Gil Voleibol Club, é uma associação que nasceu no presente século, tendo 

sido fundada no ano de 2000. Surgiu na sequência natural de um projeto de desporto escolar 

de voleibol, desenvolvido no IPSB, pelos professores de educação física. -----------------------------

Os resultados desse projeto foram sendo cada vez mais positivos e daí a decisão de 

criar um clube federado para a prática do voleibol. O clube foi tendo um crescimento muito 

significativo e houve então a necessidade de alargar o seu universo. 

associação de sócios, dirigentes, treinadores e atletas só de pessoas do IPSB, passou a ser 

uma entidade mais aberta ao exterior, com a formação de novos treinadores, já não 

professores de educação física e normalmente ex-atletas do clube, e com dirigentes 

provenientes do grupo de pais dos próprios atletas que entretanto se filiaram como sócios da 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Um dos princípios que esteve sempre na base de atuação do clube é o objetivo de 

formar jovens de um modo integral. Queremos que os nossos atletas, paralelamente a serem 

excelentes desportistas, também sejam jovens com princípios e valores de cidadãos de corpo 

inteiro, que nos orgulhem com um desempenho humano de extrema verticalidade.

Enraizados neste espirito e nestes princípios e durante as várias gerações de atletas e 

técnicos que por cá passaram, criou-se um sentimento de vivência, entre atletas, treinadores, 

pais e comunidade envolvente a que costumamos chamar, espirito Frei Gil.

Só envolvidos neste espirito, foi possível criar condições para que toda a comunidade 

do Frei Gil Voleibol Club, se sinta envolvida e cativada na participação, nas mais diversas 

atividades do clube, sejam elas de acompanhamento de jogos dos diversos campeonatos, de 

jogos de torneios particulares, de jogos de volei de praia, ou até da realização de barraquinhas 

para a angariação de fundos. ----------------------------------------------------------------

Paralelamente o Frei Gil Voleibol Club também participa nas atividades organizadas 

pela Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, nomeadamente na organização de tor
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Frei Gil Voleibol Club, é uma associação que nasceu no presente século, tendo 

sido fundada no ano de 2000. Surgiu na sequência natural de um projeto de desporto escolar 

-----------------------------  

Os resultados desse projeto foram sendo cada vez mais positivos e daí a decisão de 

criar um clube federado para a prática do voleibol. O clube foi tendo um crescimento muito 

 Aquilo que era uma 

associação de sócios, dirigentes, treinadores e atletas só de pessoas do IPSB, passou a ser 

uma entidade mais aberta ao exterior, com a formação de novos treinadores, já não 

be, e com dirigentes 

provenientes do grupo de pais dos próprios atletas que entretanto se filiaram como sócios da 

-----------------------------------------------  

Um dos princípios que esteve sempre na base de atuação do clube é o objetivo de 

os nossos atletas, paralelamente a serem 

excelentes desportistas, também sejam jovens com princípios e valores de cidadãos de corpo 

inteiro, que nos orgulhem com um desempenho humano de extrema verticalidade. -----------------  

e durante as várias gerações de atletas e 

se um sentimento de vivência, entre atletas, treinadores, 

pais e comunidade envolvente a que costumamos chamar, espirito Frei Gil. --------------------------  

riar condições para que toda a comunidade 

do Frei Gil Voleibol Club, se sinta envolvida e cativada na participação, nas mais diversas 

atividades do clube, sejam elas de acompanhamento de jogos dos diversos campeonatos, de 

jogos de volei de praia, ou até da realização de barraquinhas 

--------------------------------------------------------  

Paralelamente o Frei Gil Voleibol Club também participa nas atividades organizadas 

pela Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, nomeadamente na organização de torneios de 
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volei de rua, durante o Viva as Associações e durante a celebração do dia Europeu sem carros. 

Informo que no dia de amanhã estaremos presentes na Avenida Dr. Abílio Pereira Pinto, em 

Oliveira do Bairro a divulgar a modalidade.

 ----------- O Frei Gil Voleibol Club é também um centro Gira

Volei. É uma entidade de colabora na divulgação do Voleibol, fazendo participar atletas não 

federados em diversos encontros da modalidade, promovidos pela Federação Portuguesa de 

Voleibol e pelas suas associações. Inicialmente existem encontros regionais ao nível de cada 

associação, onde o Frei Gil também organiza uma das etapas na sua própria casa. 

Posteriormente disputa-se uma fase nacional.

 ----------- Na classe do Gira-

época passada, teve duas duplas vice

 ----------- Este primeiro contacto com a modalidade permite lançar a semente para que se 

encontrem os futuros atletas federados. Uma vez federados,

segundo os seus escalões etários e formam as diversas equipas que participam nos respetivos 

campeonatos. --------------------------------

 ----------- O Frei Gil Voleibol Club fez inicialmente a sua filiação na Associação de Voleibol de 

Coimbra, uma vez que Aveiro não p

procura de maior competitividade transferiu

estão inscritos os grandes “tubarões” do Voleibol Nacional e é com esses “tubarões” que o 

nosso clube mede forças cada jornada que passa.

 ----------- Mesmo nas interrupções de calendário das diversas competições o Clube não para, 

em alternativa e para manter e apurar a forma física e técnica, surgem diversos torneios 

particulares, alguns deles com participação de equipas

também participa com os diversos escalões. Até nas férias de verão o bichinho da modalidade 

não adormece, os atletas do Frei Gil Voleibol Club, participam em diversos torneios de Voleibol 
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volei de rua, durante o Viva as Associações e durante a celebração do dia Europeu sem carros. 

Informo que no dia de amanhã estaremos presentes na Avenida Dr. Abílio Pereira Pinto, em 

Oliveira do Bairro a divulgar a modalidade. ----------------------------------------------------------------

l Club é também um centro Gira-Volei. E o que é um centro Gira

Volei. É uma entidade de colabora na divulgação do Voleibol, fazendo participar atletas não 

federados em diversos encontros da modalidade, promovidos pela Federação Portuguesa de 

as suas associações. Inicialmente existem encontros regionais ao nível de cada 

associação, onde o Frei Gil também organiza uma das etapas na sua própria casa. 

se uma fase nacional. ----------------------------------------------------------------

-Volei o clube já teve uma dupla masculina campeã nacional e na 

época passada, teve duas duplas vice-campeãs nacionais, uma feminina e outra masculina.

Este primeiro contacto com a modalidade permite lançar a semente para que se 

encontrem os futuros atletas federados. Uma vez federados, os atletas são distribuídos, 

segundo os seus escalões etários e formam as diversas equipas que participam nos respetivos 

------------------------------------------------------------------------------------------------

O Frei Gil Voleibol Club fez inicialmente a sua filiação na Associação de Voleibol de 

Coimbra, uma vez que Aveiro não possui associação de voleibol e mais tarde por questões de 

procura de maior competitividade transferiu-se para a Associação de Voleibol do Porto onde 

estão inscritos os grandes “tubarões” do Voleibol Nacional e é com esses “tubarões” que o 

forças cada jornada que passa. --------------------------------

Mesmo nas interrupções de calendário das diversas competições o Clube não para, 

em alternativa e para manter e apurar a forma física e técnica, surgem diversos torneios 

particulares, alguns deles com participação de equipas estrangeiras, onde o nosso clube 

também participa com os diversos escalões. Até nas férias de verão o bichinho da modalidade 

não adormece, os atletas do Frei Gil Voleibol Club, participam em diversos torneios de Voleibol 
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volei de rua, durante o Viva as Associações e durante a celebração do dia Europeu sem carros. 

Informo que no dia de amanhã estaremos presentes na Avenida Dr. Abílio Pereira Pinto, em 

--------------------------------------  

Volei. E o que é um centro Gira-

Volei. É uma entidade de colabora na divulgação do Voleibol, fazendo participar atletas não 

federados em diversos encontros da modalidade, promovidos pela Federação Portuguesa de 

as suas associações. Inicialmente existem encontros regionais ao nível de cada 

associação, onde o Frei Gil também organiza uma das etapas na sua própria casa. 

----------------------------------  

masculina campeã nacional e na 

campeãs nacionais, uma feminina e outra masculina. ----  

Este primeiro contacto com a modalidade permite lançar a semente para que se 

os atletas são distribuídos, 

segundo os seus escalões etários e formam as diversas equipas que participam nos respetivos 

--------------------------------------------  

O Frei Gil Voleibol Club fez inicialmente a sua filiação na Associação de Voleibol de 

ossui associação de voleibol e mais tarde por questões de 

se para a Associação de Voleibol do Porto onde 

estão inscritos os grandes “tubarões” do Voleibol Nacional e é com esses “tubarões” que o 

------------------------------------------------------------  

Mesmo nas interrupções de calendário das diversas competições o Clube não para, 

em alternativa e para manter e apurar a forma física e técnica, surgem diversos torneios 

estrangeiras, onde o nosso clube 

também participa com os diversos escalões. Até nas férias de verão o bichinho da modalidade 

não adormece, os atletas do Frei Gil Voleibol Club, participam em diversos torneios de Voleibol 
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de praia, realizados ao longo da c

se medalhas, quer em pavilhão quer na areia das praias.

 ----------- A atividade do Frei Gil Voleibol Club não se limita ás fronteiras distritais, as equipas 

levam semanalmente o nome do Frei Gil Voleibol Club

esse pais fora, do Minho ao Algarve, do Litoral ao Interior e até já na Região Autónoma da 

Madeira as nossas equipas mostram o fruto de um trabalho de elevadíssima qualidade que se 

desenvolve no nosso clube. 

 ----------- Deste trabalho de qualidade, com certeza aparecem frutos, na época passada, todas 

as equipas foram apuradas para as fases nacionais dos respetivos escalões. 

 ----------- O Frei Gil Voleibol Club tem já no seu currículo a participação em onze fases finais 

nacionais, normalmente designadas por final heigt, designadas assim por serem disputadas 

apenas pelas oito melhores equipas nacionais em cada escalão. Nessas onze final heigt em 

que participamos o nosso clube atingiu sete finais e dessas sete finais resultaram três títulos

campeões nacionais. --------------------------------

 ----------- Permitam-me que vos diga e passo a modéstia, não é coisa pouca para um clube com 

a nossa realidade, sediado numa zona longe das tradições voleibolistas. Mas a nossa grandeza 

não termina aqui, nas duas últimas décadas, os nossos at

competições mundiais de desporto escolar de voleibol. As meninas na Sérvia, os rapazes em 

Itália levaram bem alto as cores nacionais.

 ----------- Estas participações são a prova real da excelência, do trabalho feito no Frei Gil 

Voleibol Club. Também enquanto federados o Frei Gil Voleibol Club tem sido fornecedor de 

vários atletas para as seleções nacionais. Nos últimos tempos tivemos oito atletas em estágios 

de observação das respetivas seleções e neste momento, temos dois atletas que 

estágio permanente da seleção sub dezoito masculino, que inclui os estudos e a estadia diária 

na cidade do Porto. Estágio da responsabilidade da Federação Portuguesa de Voleibol.
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de praia, realizados ao longo da costa e também aqui os resultados nos orgulham, conquistam

se medalhas, quer em pavilhão quer na areia das praias. --------------------------------

A atividade do Frei Gil Voleibol Club não se limita ás fronteiras distritais, as equipas 

levam semanalmente o nome do Frei Gil Voleibol Club e do concelho de Oliveira do Bairro por 

esse pais fora, do Minho ao Algarve, do Litoral ao Interior e até já na Região Autónoma da 

Madeira as nossas equipas mostram o fruto de um trabalho de elevadíssima qualidade que se 

 ----------------------------------------------------------------

trabalho de qualidade, com certeza aparecem frutos, na época passada, todas 

as equipas foram apuradas para as fases nacionais dos respetivos escalões. 

O Frei Gil Voleibol Club tem já no seu currículo a participação em onze fases finais 

mente designadas por final heigt, designadas assim por serem disputadas 

apenas pelas oito melhores equipas nacionais em cada escalão. Nessas onze final heigt em 

que participamos o nosso clube atingiu sete finais e dessas sete finais resultaram três títulos

------------------------------------------------------------------------------------------------

me que vos diga e passo a modéstia, não é coisa pouca para um clube com 

a nossa realidade, sediado numa zona longe das tradições voleibolistas. Mas a nossa grandeza 

não termina aqui, nas duas últimas décadas, os nossos atletas representaram Portugal em 

competições mundiais de desporto escolar de voleibol. As meninas na Sérvia, os rapazes em 

Itália levaram bem alto as cores nacionais. ----------------------------------------------------------------

Estas participações são a prova real da excelência, do trabalho feito no Frei Gil 

ol Club. Também enquanto federados o Frei Gil Voleibol Club tem sido fornecedor de 

vários atletas para as seleções nacionais. Nos últimos tempos tivemos oito atletas em estágios 

de observação das respetivas seleções e neste momento, temos dois atletas que 

estágio permanente da seleção sub dezoito masculino, que inclui os estudos e a estadia diária 

na cidade do Porto. Estágio da responsabilidade da Federação Portuguesa de Voleibol.
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osta e também aqui os resultados nos orgulham, conquistam-

---------------------------------------------------  

A atividade do Frei Gil Voleibol Club não se limita ás fronteiras distritais, as equipas 

e do concelho de Oliveira do Bairro por 

esse pais fora, do Minho ao Algarve, do Litoral ao Interior e até já na Região Autónoma da 

Madeira as nossas equipas mostram o fruto de um trabalho de elevadíssima qualidade que se 

----------------------------------------------------------  

trabalho de qualidade, com certeza aparecem frutos, na época passada, todas 

as equipas foram apuradas para as fases nacionais dos respetivos escalões.  ----------------------- 

O Frei Gil Voleibol Club tem já no seu currículo a participação em onze fases finais 

mente designadas por final heigt, designadas assim por serem disputadas 

apenas pelas oito melhores equipas nacionais em cada escalão. Nessas onze final heigt em 

que participamos o nosso clube atingiu sete finais e dessas sete finais resultaram três títulos de 

-----------------------------------  

me que vos diga e passo a modéstia, não é coisa pouca para um clube com 

a nossa realidade, sediado numa zona longe das tradições voleibolistas. Mas a nossa grandeza 

letas representaram Portugal em 

competições mundiais de desporto escolar de voleibol. As meninas na Sérvia, os rapazes em 

--------------------------------------  

Estas participações são a prova real da excelência, do trabalho feito no Frei Gil 

ol Club. Também enquanto federados o Frei Gil Voleibol Club tem sido fornecedor de 

vários atletas para as seleções nacionais. Nos últimos tempos tivemos oito atletas em estágios 

de observação das respetivas seleções e neste momento, temos dois atletas que integram o 

estágio permanente da seleção sub dezoito masculino, que inclui os estudos e a estadia diária 

na cidade do Porto. Estágio da responsabilidade da Federação Portuguesa de Voleibol. ----------  
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 ----------- Temos também representação recente de atletas do clube em Espanh

Universíadas de Taipei (Taiwan).

 ------------O Frei Gil Voleibol Club quer aproveitar esta oportunidade para agradecer 

publicamente o apoio financeiro, que tem sido concedido pela Câmara Municipal de Oliveira do 

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

 ----------- Nos últimos tempos as nossas dific

significativamente, com o evoluir do processo do IPSB, para a situação que todos conhecem, 

na época passada o clube já teve que pagar a utilização do pavilhão desportivo e deixou de 

poder contar com o transporte para os jogo

 ----------- Assim, já foram os pais a suportarem praticamente todas as deslocações das nossas 

equipas. Devemos ter em atenção a extensão em distância e tempo de viagem, que os nossos 

jogos fora de casa implicam, falamos em média de distância

outros tantos na volta. Situação muito mais grave se vive atualmente, por falta de instalações 

desportivas.  --------------------------------

 ----------- Sempre afirmamos que independentemente do futuro do IPSB, queríamos continuar a 

usar o pavilhão do mesmo, 

desenvolvimento do nosso projeto desportivo.

 ----------- Não tendo obtido até esta data resposta do IPSB sobre esta nossa pretensão e 

aguardando resposta da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, para o en

alternativas de instalações desportivas, vemos com extrema apreensão o futuro deste projeto 

que acabamos de vos apresentar.

 ----------- Esperamos desesperadamente por melhores dias.”

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal 

SANTOS – agradeceu ao Presidente do Frei Gil Voleibol Club pela intervenção, e na sua 

pessoa e na pessoa do presidente da Assembleia Geral da Associação Dr. Fernando Pato 
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Temos também representação recente de atletas do clube em Espanh

Universíadas de Taipei (Taiwan). ----------------------------------------------------------------

O Frei Gil Voleibol Club quer aproveitar esta oportunidade para agradecer 

publicamente o apoio financeiro, que tem sido concedido pela Câmara Municipal de Oliveira do 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Nos últimos tempos as nossas dificuldades de logística aumentaram 

significativamente, com o evoluir do processo do IPSB, para a situação que todos conhecem, 

na época passada o clube já teve que pagar a utilização do pavilhão desportivo e deixou de 

poder contar com o transporte para os jogos, que o IPSB facultava. --------------------------------

Assim, já foram os pais a suportarem praticamente todas as deslocações das nossas 

equipas. Devemos ter em atenção a extensão em distância e tempo de viagem, que os nossos 

jogos fora de casa implicam, falamos em média de distâncias a rondar os cem quilómetros ida e 

outros tantos na volta. Situação muito mais grave se vive atualmente, por falta de instalações 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Sempre afirmamos que independentemente do futuro do IPSB, queríamos continuar a 

usar o pavilhão do mesmo, pois é aquele que nos oferece as melhores condições para o 

desenvolvimento do nosso projeto desportivo. ----------------------------------------------------------------

Não tendo obtido até esta data resposta do IPSB sobre esta nossa pretensão e 

aguardando resposta da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, para o en

alternativas de instalações desportivas, vemos com extrema apreensão o futuro deste projeto 

que acabamos de vos apresentar. ----------------------------------------------------------------

Esperamos desesperadamente por melhores dias.” --------------------------------

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

agradeceu ao Presidente do Frei Gil Voleibol Club pela intervenção, e na sua 

pessoa e na pessoa do presidente da Assembleia Geral da Associação Dr. Fernando Pato 
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Temos também representação recente de atletas do clube em Espanha e nas 

---------------------------------------------------   

O Frei Gil Voleibol Club quer aproveitar esta oportunidade para agradecer 

publicamente o apoio financeiro, que tem sido concedido pela Câmara Municipal de Oliveira do 

---------------------------------------------------  

uldades de logística aumentaram 

significativamente, com o evoluir do processo do IPSB, para a situação que todos conhecem, 

na época passada o clube já teve que pagar a utilização do pavilhão desportivo e deixou de 

-------------------------------------  

Assim, já foram os pais a suportarem praticamente todas as deslocações das nossas 

equipas. Devemos ter em atenção a extensão em distância e tempo de viagem, que os nossos 

s a rondar os cem quilómetros ida e 

outros tantos na volta. Situação muito mais grave se vive atualmente, por falta de instalações 

----------------------------------------------  

Sempre afirmamos que independentemente do futuro do IPSB, queríamos continuar a 

pois é aquele que nos oferece as melhores condições para o 

----------------------------------   

Não tendo obtido até esta data resposta do IPSB sobre esta nossa pretensão e 

aguardando resposta da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, para o encontro de 

alternativas de instalações desportivas, vemos com extrema apreensão o futuro deste projeto 

-------------------------------------------------  

----------------------------------------------  

MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

agradeceu ao Presidente do Frei Gil Voleibol Club pela intervenção, e na sua 

pessoa e na pessoa do presidente da Assembleia Geral da Associação Dr. Fernando Pato 
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cumprimentava todos os dirigentes, atletas e treinadores.

 ------------Quis também deixar uma pa

uma forma notável têm apoiado este importante clube.

 ----------- Disse que depois de se ter ouvido a intervenção, terem sido vistas algumas imagens, 

e ter acompanhado todos os dados que surgem na imprensa, a pr

obtidos pelas equipas do Frei Gil Voleibol Club, não seria necessário tecer mais considerações, 

apenas dizer que esta associação tinha obrigatoriamente, não tendo duvidas que iria merecer 

um apoio inequívoco para assim continuar a ro

contribuído para elevar o nome de Oliveira do Bairro e levá

 ----------- Acrescenta que as palavras eram sempre importantes, quando eram certas, mas em 

situações difíceis a ação era tão importante quanto

muitas dúvidas de que tinha que ser uma ação conjunta, determinada e empenhada porque ao 

ouvir o Presidente da Associação, lhe tinha ocorrido o seguinte pensamento; “

Frei Gil e o que é que faria Fr

empenhada, com sacrifício construiu algo importante e depois ver tudo isso, ser

disse não saber, apesar de Frei Gil ser alguém com uma tolerância e um conceito de amor 

enorme, com certeza que alguma revolta lhe iria na alma. 

 ----------- Disse não ser compreensível, que este tipo de atos, estejam a acontecer neste 

concelho e estejam a acontecer naquela comunidade onde o tal espírito Frei Gil se cultivou e 

atingiu a notoriedade que todos conhece

mensagem de Frei Gil e a associação Frei Gil Voleibol Club era uma das vias para isso mesmo. 

Sendo um apelo que faz a todos e a si próprio, que tem que se fazer muito para que o Frei Gil 

Voleibol Club continue o seu notável trabalho.  

 ----------- De seguida informou que entretanto tinham chegado à presente reunião os 

Presidentes de Junta de Oliveira do Bairro Márcio Sol, da Palhaça Manuel Martins e o 
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cumprimentava todos os dirigentes, atletas e treinadores. --------------------------------

Quis também deixar uma palavra diferenciada a todos os pais e as famílias que de 

uma forma notável têm apoiado este importante clube. --------------------------------

Disse que depois de se ter ouvido a intervenção, terem sido vistas algumas imagens, 

e ter acompanhado todos os dados que surgem na imprensa, a propósito dos resultados 

obtidos pelas equipas do Frei Gil Voleibol Club, não seria necessário tecer mais considerações, 

apenas dizer que esta associação tinha obrigatoriamente, não tendo duvidas que iria merecer 

um apoio inequívoco para assim continuar a rota de rumo a um futuro melhor e que tem 

contribuído para elevar o nome de Oliveira do Bairro e levá-lo até longas paragens.

Acrescenta que as palavras eram sempre importantes, quando eram certas, mas em 

situações difíceis a ação era tão importante quanto as palavras. Parecendo que não restavam 

muitas dúvidas de que tinha que ser uma ação conjunta, determinada e empenhada porque ao 

ouvir o Presidente da Associação, lhe tinha ocorrido o seguinte pensamento; “

Frei Gil e o que é que faria Frei Gil se retirassem à comunidade que de forma voluntária, 

empenhada, com sacrifício construiu algo importante e depois ver tudo isso, ser

disse não saber, apesar de Frei Gil ser alguém com uma tolerância e um conceito de amor 

rteza que alguma revolta lhe iria na alma.  --------------------------------

Disse não ser compreensível, que este tipo de atos, estejam a acontecer neste 

concelho e estejam a acontecer naquela comunidade onde o tal espírito Frei Gil se cultivou e 

atingiu a notoriedade que todos conhecem. Algo tem que ser feito, no sentido de manter viva a 

mensagem de Frei Gil e a associação Frei Gil Voleibol Club era uma das vias para isso mesmo. 

Sendo um apelo que faz a todos e a si próprio, que tem que se fazer muito para que o Frei Gil 

continue o seu notável trabalho.   ----------------------------------------------------------------

De seguida informou que entretanto tinham chegado à presente reunião os 

Presidentes de Junta de Oliveira do Bairro Márcio Sol, da Palhaça Manuel Martins e o 
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--------------------------------------------------  

lavra diferenciada a todos os pais e as famílias que de 

------------------------------------------------------  

Disse que depois de se ter ouvido a intervenção, terem sido vistas algumas imagens, 

opósito dos resultados 

obtidos pelas equipas do Frei Gil Voleibol Club, não seria necessário tecer mais considerações, 

apenas dizer que esta associação tinha obrigatoriamente, não tendo duvidas que iria merecer 

ta de rumo a um futuro melhor e que tem 

lo até longas paragens. ----------------  

Acrescenta que as palavras eram sempre importantes, quando eram certas, mas em 

as palavras. Parecendo que não restavam 

muitas dúvidas de que tinha que ser uma ação conjunta, determinada e empenhada porque ao 

ouvir o Presidente da Associação, lhe tinha ocorrido o seguinte pensamento; “o que é que diria 

ei Gil se retirassem à comunidade que de forma voluntária, 

empenhada, com sacrifício construiu algo importante e depois ver tudo isso, ser-lhe retirado”, 

disse não saber, apesar de Frei Gil ser alguém com uma tolerância e um conceito de amor 

-------------------------------------------------  

Disse não ser compreensível, que este tipo de atos, estejam a acontecer neste 

concelho e estejam a acontecer naquela comunidade onde o tal espírito Frei Gil se cultivou e 

m. Algo tem que ser feito, no sentido de manter viva a 

mensagem de Frei Gil e a associação Frei Gil Voleibol Club era uma das vias para isso mesmo. 

Sendo um apelo que faz a todos e a si próprio, que tem que se fazer muito para que o Frei Gil 

--------------------------------  

De seguida informou que entretanto tinham chegado à presente reunião os 

Presidentes de Junta de Oliveira do Bairro Márcio Sol, da Palhaça Manuel Martins e o 
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Presidente da união de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamar

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

 ----------- De imediato deu

INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO

solicitado à 2.ª Secretária qu

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

 ----------- 2.ª Secretária da Mesa da Assembleia Municipal 

ALMEIDA LÁZARO – teceu a seguinte intervenção:

 ----------- “… A mesa entendeu que sempre que esteja presente

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

representação de organizações coletivas com sede na referida área geogr

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 

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

aplaudir ou reprovar as opiniões emitidas …
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Presidente da união de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa Duarte Novo.

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

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

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------

2.ª Secretária da Mesa da Assembleia Municipal DINA MARIA MICAELO DE 

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

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

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 geogr

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

------------------------------------------------------------------------------------------------

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

o é permitido, sob qualquer pretexto, intrometer

aplaudir ou reprovar as opiniões emitidas …” ----------------------------------------------------------------
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rosa Duarte Novo. ---------------  

--------------------------------------------  

se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos: 3 – 

, tendo o senhor Presidente da Assembleia Municipal, 

e tecesse algumas considerações relativamente ao presente ponto 

------------------------------  

DINA MARIA MICAELO DE 

---------------------------------------------------------  

público nas Assembleias 

--------------------------------------------------  

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 

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 

----------------------------------  

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

diretamente a qualquer membro da Assembleia 

----------------------------------  

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

------------------------------------  

o é permitido, sob qualquer pretexto, intrometer-se nas discussões e 

-----------------------------------  
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 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal 

SANTOS – deu conhecimento das inscrições feitas pelos elementos do públic

fazer a sua intervenção, dando de seguida o uso da palavra aos mesmos; 

 ----------- JOSÉ SANTOS dirigente do Frei Gil Voleibol Club 

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

 ----------- Disse que não residia no concelho de Oliveira do Bairro, mas er

Voleibol Club onde tinha um filho a jogar no clube desde os cinco anos de idade, o que o levou 

a fazer parte da direção do Clube.

 ----------- Referiu que vinha falar de um tema que já tinha sido levemente realçado na 

intervenção anterior, querendo no entanto realçar algumas questões. Na sequência de uma 

reunião com o Sr, Presidente da Câmara, em maio do presente ano, foi submetido à Câmara 

Municipal um pedido de utilização de instalações desportivas, de acordo com o Regulamento 

Municipal para o efeito. --------------------------------

 ----------- Informa que depois de várias tentativas de contacto com a Câmara Municipal, foi 

então possível voltar a falar com o Sr. Presidente da Câmara em meados de julho, com o 

objetivo de reiterar essa necessidade de cedência de instalações. Tiveram a i

entretanto seriam contactados sobre o assunto, mas como não tinha sido obtida qualquer 

resposta e com a necessidade cada vez mais urgente de preparar a época desportiva, voltou

se a contactar o Sr. Presidente da Câmara que levou o assunto ao 

 ----------- Disse que a continuação do projeto, com a dimensão que tinha sido anteriormente 

apresentada, estava a ser posta em causa com a falta de resposta por parte da Câmara 

Municipal de Oliveira do Bairro.

 ----------- Deu conhecimento que já tiveram q

do Bairro, esperando que sejam soluções temporárias, porque o objetivo do Clube e como já 

tinha sido dito anteriormente, era de utilizar as mesmas instalações que sempre usaram no 
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Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

deu conhecimento das inscrições feitas pelos elementos do públic

fazer a sua intervenção, dando de seguida o uso da palavra aos mesmos; 

JOSÉ SANTOS dirigente do Frei Gil Voleibol Club – dirigiu os seus cumprimentos a 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Disse que não residia no concelho de Oliveira do Bairro, mas er

Voleibol Club onde tinha um filho a jogar no clube desde os cinco anos de idade, o que o levou 

a fazer parte da direção do Clube. ----------------------------------------------------------------

Referiu que vinha falar de um tema que já tinha sido levemente realçado na 

rendo no entanto realçar algumas questões. Na sequência de uma 

reunião com o Sr, Presidente da Câmara, em maio do presente ano, foi submetido à Câmara 

Municipal um pedido de utilização de instalações desportivas, de acordo com o Regulamento 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Informa que depois de várias tentativas de contacto com a Câmara Municipal, foi 

então possível voltar a falar com o Sr. Presidente da Câmara em meados de julho, com o 

objetivo de reiterar essa necessidade de cedência de instalações. Tiveram a i

entretanto seriam contactados sobre o assunto, mas como não tinha sido obtida qualquer 

resposta e com a necessidade cada vez mais urgente de preparar a época desportiva, voltou

se a contactar o Sr. Presidente da Câmara que levou o assunto ao Sr. Vice

Disse que a continuação do projeto, com a dimensão que tinha sido anteriormente 

apresentada, estava a ser posta em causa com a falta de resposta por parte da Câmara 

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

Deu conhecimento que já tiveram que procurar soluções fora do concelho de Oliveira 

do Bairro, esperando que sejam soluções temporárias, porque o objetivo do Clube e como já 

tinha sido dito anteriormente, era de utilizar as mesmas instalações que sempre usaram no 
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MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

deu conhecimento das inscrições feitas pelos elementos do público que pretendem 

fazer a sua intervenção, dando de seguida o uso da palavra aos mesmos;  ---------------------------  

dirigiu os seus cumprimentos a 

-------------------------------------  

Disse que não residia no concelho de Oliveira do Bairro, mas era dirigente do Frei Gil 

Voleibol Club onde tinha um filho a jogar no clube desde os cinco anos de idade, o que o levou 

-------------------------------------------------  

Referiu que vinha falar de um tema que já tinha sido levemente realçado na 

rendo no entanto realçar algumas questões. Na sequência de uma 

reunião com o Sr, Presidente da Câmara, em maio do presente ano, foi submetido à Câmara 

Municipal um pedido de utilização de instalações desportivas, de acordo com o Regulamento 

--------------------------------  

Informa que depois de várias tentativas de contacto com a Câmara Municipal, foi 

então possível voltar a falar com o Sr. Presidente da Câmara em meados de julho, com o 

objetivo de reiterar essa necessidade de cedência de instalações. Tiveram a informação que 

entretanto seriam contactados sobre o assunto, mas como não tinha sido obtida qualquer 

resposta e com a necessidade cada vez mais urgente de preparar a época desportiva, voltou-

Sr. Vice-Presidente. ----------  

Disse que a continuação do projeto, com a dimensão que tinha sido anteriormente 

apresentada, estava a ser posta em causa com a falta de resposta por parte da Câmara 

-----------------------------------------------------  

ue procurar soluções fora do concelho de Oliveira 

do Bairro, esperando que sejam soluções temporárias, porque o objetivo do Clube e como já 

tinha sido dito anteriormente, era de utilizar as mesmas instalações que sempre usaram no 
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IPSB, que lhes parecem ser

curso. ---  --------------------------------

 ----------- Disse esperarem ansiosamente uma resposta da Câmara Municipal ao pedido de 

cedência de instalações desportivas.

 ----------- MAURO SANTIAGO, 

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 enviarei por carta registada os seguintes 

Regulamento Municipal de Limpeza Publica de Oliveira do Bairro; as atas das Assembleias 

Municipais de Reuniões de Câmara Publicas, que se referem às minhas intervenções; cópia 

frente e verso onde consta as noticias no Jornal da Bairrada do dia 

página 11 “Estação da CP transformada em mictório público” e já na página 12 “Empresa 

abandonada é viveiro de ratos no centro da cidade.”

 ----------- …”Na qualidade de Munícipe com a legitimidade que me confere o Artigo 34.º do 

Regimento da Assembleia Municipal, venho aqui colocar algumas questões.

 ----------- Antes de fazer as questões que me trazem aqui, a esta casa da democracia 

Oliveirense, vou fazer um breve resumo do Mandato 2013/2017, perante as questões que fiz. 

Perante isto nada mais que relem

que dirigia, ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, foi a estabilização de talude, junto à Ponte 

sobre o caminho-de-ferro, espero que este Inverno que se avizinha por meses, não seja como 

foi em janeiro do ano de 2013, porque se for, a Ponte sobre o caminho de ferro, fica ameaçada 

podendo assim haver um aluimento de terras e, acabando a ponte por cair.

 ----------- Há um tempo atrás, disse o Sr. Presidente da Câmara Municipal, que a nova 

construção da Ponte sobre o Caminho

por ser Estrada Municipal 596, que liga Aguada de Baixo a Bustos, sendo também uma estrada 
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IPSB, que lhes parecem ser a as melhores que existem no concelho para o projeto que têm em 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Disse esperarem ansiosamente uma resposta da Câmara Municipal ao pedido de 

cedência de instalações desportivas. ----------------------------------------------------------------

MAURO SANTIAGO, residente na freguesia de Oliveira do Bairro, o qua

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 enviarei por carta registada os seguintes 

Regulamento Municipal de Limpeza Publica de Oliveira do Bairro; as atas das Assembleias 

Municipais de Reuniões de Câmara Publicas, que se referem às minhas intervenções; cópia 

frente e verso onde consta as noticias no Jornal da Bairrada do dia 23 de Fevereiro de 2017, 

página 11 “Estação da CP transformada em mictório público” e já na página 12 “Empresa 

abandonada é viveiro de ratos no centro da cidade.” --------------------------------

…”Na qualidade de Munícipe com a legitimidade que me confere o Artigo 34.º do 

Assembleia Municipal, venho aqui colocar algumas questões.

Antes de fazer as questões que me trazem aqui, a esta casa da democracia 

Oliveirense, vou fazer um breve resumo do Mandato 2013/2017, perante as questões que fiz. 

Perante isto nada mais que relembrar que a única coisa que foi cumprida, daquelas questões 

que dirigia, ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, foi a estabilização de talude, junto à Ponte 

ferro, espero que este Inverno que se avizinha por meses, não seja como 

neiro do ano de 2013, porque se for, a Ponte sobre o caminho de ferro, fica ameaçada 

podendo assim haver um aluimento de terras e, acabando a ponte por cair.

Há um tempo atrás, disse o Sr. Presidente da Câmara Municipal, que a nova 

bre o Caminho-de-ferro é da responsabilidade da Câmara Municipal, 

por ser Estrada Municipal 596, que liga Aguada de Baixo a Bustos, sendo também uma estrada 
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a as melhores que existem no concelho para o projeto que têm em 

---------------------------------------------------  

Disse esperarem ansiosamente uma resposta da Câmara Municipal ao pedido de 

----------------------------------------------  

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 enviarei por carta registada os seguintes documentos: 

Regulamento Municipal de Limpeza Publica de Oliveira do Bairro; as atas das Assembleias 

Municipais de Reuniões de Câmara Publicas, que se referem às minhas intervenções; cópia 

23 de Fevereiro de 2017, 

página 11 “Estação da CP transformada em mictório público” e já na página 12 “Empresa 

---------------------------------------------------------  

…”Na qualidade de Munícipe com a legitimidade que me confere o Artigo 34.º do 

Assembleia Municipal, venho aqui colocar algumas questões. -------------------------  

Antes de fazer as questões que me trazem aqui, a esta casa da democracia 

Oliveirense, vou fazer um breve resumo do Mandato 2013/2017, perante as questões que fiz. 

brar que a única coisa que foi cumprida, daquelas questões 

que dirigia, ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, foi a estabilização de talude, junto à Ponte 

ferro, espero que este Inverno que se avizinha por meses, não seja como 

neiro do ano de 2013, porque se for, a Ponte sobre o caminho de ferro, fica ameaçada 

podendo assim haver um aluimento de terras e, acabando a ponte por cair. --------------------------  

Há um tempo atrás, disse o Sr. Presidente da Câmara Municipal, que a nova 

ferro é da responsabilidade da Câmara Municipal, 

por ser Estrada Municipal 596, que liga Aguada de Baixo a Bustos, sendo também uma estrada 
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que regista um grande tráfego de trânsito pesado 

Infraestruturas de Portugal, mas o investimento terá que ser feito pela Câmara Municipal de 

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

 ----------- Em relação às questões que fiz ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, durante o 

Mandato 2013/2017 em relação: para quando o alargamento do Cemitério de

quando a colocação da camada de betuminoso e iluminação pública na Rua Principal de Vila 

Verde entre o Posto de Abastecimento ALVES BANDEIRA e a MODICER e PROCER do Grupo 

Recer; para quando a intervenção na Rua Maestro Alfredo Rodrigues; 

da camada de betuminoso na Rua principal da Murta; para quando a continuação da Rua do 

Pólo Escolar até à Rua da Légua Seca onde se encontra o IPB e o aumento de lugares de 

estacionamento no Pólo Escolar de Oliveira do Bairro; para 

à Escola de Condução; o alargamento que foi aprovado na Assembleia Municipal junto às 

Casas da Câmara onde viviam os funcionários da CMOB nas proximidades da Santa Casa da 

Misericórdia; para quando a colocação da sinaliza

trânsito na Travessa Dr. Abílio Pereira Pinto e Travessa Central em Oliveira do Bairro 

sido deliberado por unanimidade no dia 27 de abril de 2017. Todas estas questões e muitas 

outras que fiz até hoje nenhuma

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

notícias das páginas 11 e 12 que vinha no Jornal da Bairrada do dia 23 de fevereiro de 2017 e, 

também ter referenciado os artigos 16.º e 17.º do Regula

de Oliveira do Bairro e passo a citar: “Artigo 16.º 

disposições de presente regulamento compete ás Autoridades Policiais e à Fiscalização 

Municipal nos termos da legislação em vigor”

instauração do processo de contraordenação, sua instrução, aplicação das coimas e das 

sanções acessórias é da competência do Presidente da Câmara ou do Vereador com a 

competência delegada.” --------------------------------
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que regista um grande tráfego de trânsito pesado – apesar de ser uma responsabilidade das 

uturas de Portugal, mas o investimento terá que ser feito pela Câmara Municipal de 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Em relação às questões que fiz ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, durante o 

Mandato 2013/2017 em relação: para quando o alargamento do Cemitério de

quando a colocação da camada de betuminoso e iluminação pública na Rua Principal de Vila 

Verde entre o Posto de Abastecimento ALVES BANDEIRA e a MODICER e PROCER do Grupo 

Recer; para quando a intervenção na Rua Maestro Alfredo Rodrigues; para quando a colocação 

da camada de betuminoso na Rua principal da Murta; para quando a continuação da Rua do 

Pólo Escolar até à Rua da Légua Seca onde se encontra o IPB e o aumento de lugares de 

estacionamento no Pólo Escolar de Oliveira do Bairro; para quando a resolução do puzzle junto 

à Escola de Condução; o alargamento que foi aprovado na Assembleia Municipal junto às 

Casas da Câmara onde viviam os funcionários da CMOB nas proximidades da Santa Casa da 

Misericórdia; para quando a colocação da sinalização vertical da alteração de sentido de 

trânsito na Travessa Dr. Abílio Pereira Pinto e Travessa Central em Oliveira do Bairro 

sido deliberado por unanimidade no dia 27 de abril de 2017. Todas estas questões e muitas 

outras que fiz até hoje nenhuma foi realizada. ----------------------------------------------------------------

No dia 21 de abril de 2017, foi a Assembleia Municipal e, voltei a questionar sobre as 

notícias das páginas 11 e 12 que vinha no Jornal da Bairrada do dia 23 de fevereiro de 2017 e, 

também ter referenciado os artigos 16.º e 17.º do Regulamento Municipal de Limpeza Pública 

de Oliveira do Bairro e passo a citar: “Artigo 16.º - Fiscalização – 1. A fiscalização das 

disposições de presente regulamento compete ás Autoridades Policiais e à Fiscalização 

Municipal nos termos da legislação em vigor”, “Artigo 17.º - Competência 

instauração do processo de contraordenação, sua instrução, aplicação das coimas e das 

sanções acessórias é da competência do Presidente da Câmara ou do Vereador com a 

-----------------------------------------------------------------------------------------------
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apesar de ser uma responsabilidade das 

uturas de Portugal, mas o investimento terá que ser feito pela Câmara Municipal de 

---------------------------------------  

Em relação às questões que fiz ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, durante o 

Mandato 2013/2017 em relação: para quando o alargamento do Cemitério de Vila Verde, para 

quando a colocação da camada de betuminoso e iluminação pública na Rua Principal de Vila 

Verde entre o Posto de Abastecimento ALVES BANDEIRA e a MODICER e PROCER do Grupo 

para quando a colocação 

da camada de betuminoso na Rua principal da Murta; para quando a continuação da Rua do 

Pólo Escolar até à Rua da Légua Seca onde se encontra o IPB e o aumento de lugares de 

quando a resolução do puzzle junto 

à Escola de Condução; o alargamento que foi aprovado na Assembleia Municipal junto às 

Casas da Câmara onde viviam os funcionários da CMOB nas proximidades da Santa Casa da 

ção vertical da alteração de sentido de 

trânsito na Travessa Dr. Abílio Pereira Pinto e Travessa Central em Oliveira do Bairro – tendo 

sido deliberado por unanimidade no dia 27 de abril de 2017. Todas estas questões e muitas 

----------------------------------  

No dia 21 de abril de 2017, foi a Assembleia Municipal e, voltei a questionar sobre as 

notícias das páginas 11 e 12 que vinha no Jornal da Bairrada do dia 23 de fevereiro de 2017 e, 

mento Municipal de Limpeza Pública 

1. A fiscalização das 

disposições de presente regulamento compete ás Autoridades Policiais e à Fiscalização 

Competência –A decisão sobre a 

instauração do processo de contraordenação, sua instrução, aplicação das coimas e das 

sanções acessórias é da competência do Presidente da Câmara ou do Vereador com a 

-------------------------------  
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 ----------- Na Assembleia Mu

tinha feito no dia 21 de abril de 2017, em sede da Assembleia Municipal e no dia 23 de 

fevereiro de 2017 em Reunião de Câmara Pública.

 ----------- I Para quê existir um documento que se denomina por Reg

Limpeza Publica de Oliveira do Bairro e perante o que está escrito não são acionados os meios 

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

 ----------- II Em relação à página 12 “Empresa abandonada é viveiro de ratos no centro da 

cidade”, que veio no Jornal da Bairrada do dia 23 d

não aciona os meios legais perante o que está escrito no Regulamento por serem donos e as 

pessoas que são? --------------------------------

 ----------- Antes de terminar tive muito gosto em ter contribuído para o melhor funcionamento no 

que diz respeito a uma inscrição prévia aquando das intervenções por parte do público.

 ----------- Concluo, dizendo que não sei bem quem vai ganhar as próximas Eleições 

Autárquicas, mas uma coisa tenho a certeza é que o Sr. Presidente da Câmara Municipal vai

embora.  --------------------------------

 ----------- Disse. --------------------------------

 ----------- NOÉ VILAR DOS SANTOS residente em Bustos

cumprimentos a todos os presentes.

 ----------- Informou que iria fazer a sua intervenção em nome da comissão administrativa da 

União Desportiva de Bustos, havendo muitas coisas para dizer entre cartas 

correspondência entregue à secretária do Sr. Presidente da Câmara da qual nunca foi obtida 

resposta, onde era mencionada uma situação algo gravosa que existe na União Desportiva de 

Bustos, que tem a ver com a situação das balizas que não estão ho

de futebol. --------------------------------
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Na Assembleia Municipal do dia 16 de junho de 2017 voltei a fazer a questão que 

tinha feito no dia 21 de abril de 2017, em sede da Assembleia Municipal e no dia 23 de 

fevereiro de 2017 em Reunião de Câmara Pública. --------------------------------

I Para quê existir um documento que se denomina por Regulamento Municipal de 

Limpeza Publica de Oliveira do Bairro e perante o que está escrito não são acionados os meios 

------------------------------------------------------------------------------------------------

II Em relação à página 12 “Empresa abandonada é viveiro de ratos no centro da 

cidade”, que veio no Jornal da Bairrada do dia 23 de fevereiro de 2017. A Câmara Municipal 

não aciona os meios legais perante o que está escrito no Regulamento por serem donos e as 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Antes de terminar tive muito gosto em ter contribuído para o melhor funcionamento no 

inscrição prévia aquando das intervenções por parte do público.

Concluo, dizendo que não sei bem quem vai ganhar as próximas Eleições 

Autárquicas, mas uma coisa tenho a certeza é que o Sr. Presidente da Câmara Municipal vai

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

LAR DOS SANTOS residente em Bustos – começou por dirigir os seus 

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

Informou que iria fazer a sua intervenção em nome da comissão administrativa da 

União Desportiva de Bustos, havendo muitas coisas para dizer entre cartas 

correspondência entregue à secretária do Sr. Presidente da Câmara da qual nunca foi obtida 

resposta, onde era mencionada uma situação algo gravosa que existe na União Desportiva de 

Bustos, que tem a ver com a situação das balizas que não estão homologadas para a prática 

------------------------------------------------------------------------------------------------
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nicipal do dia 16 de junho de 2017 voltei a fazer a questão que 

tinha feito no dia 21 de abril de 2017, em sede da Assembleia Municipal e no dia 23 de 

-----------------------------------------------------------  

ulamento Municipal de 

Limpeza Publica de Oliveira do Bairro e perante o que está escrito não são acionados os meios 

---------------------------------------------------  

II Em relação à página 12 “Empresa abandonada é viveiro de ratos no centro da 

e fevereiro de 2017. A Câmara Municipal 

não aciona os meios legais perante o que está escrito no Regulamento por serem donos e as 

---------------------------------------  

Antes de terminar tive muito gosto em ter contribuído para o melhor funcionamento no 

inscrição prévia aquando das intervenções por parte do público. ----------  

Concluo, dizendo que não sei bem quem vai ganhar as próximas Eleições 

Autárquicas, mas uma coisa tenho a certeza é que o Sr. Presidente da Câmara Municipal vai-se 

---------------------------------------------------  

------------------------------------------  

começou por dirigir os seus 

----------------------------------------------  

Informou que iria fazer a sua intervenção em nome da comissão administrativa da 

União Desportiva de Bustos, havendo muitas coisas para dizer entre cartas trocadas, 

correspondência entregue à secretária do Sr. Presidente da Câmara da qual nunca foi obtida 

resposta, onde era mencionada uma situação algo gravosa que existe na União Desportiva de 

mologadas para a prática 

-------------------------------------------------  
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 ----------- Como todos sabem quem paga a renda do campo de futebol é a Câmara Municipal e 

como tal no caso de haver um acidente, pensa que será a Câmara Municipal a ser chamada à 

responsabilidade.  --------------------------------

 ----------- Dá conhecimento que nessa car

orçamentos, no sentido de a Câmara Municipal poder ajudar a associação que não tem verba 

para a aquisição das ditas balizas, que terão que ser homologadas pela Federação Portuguesa 

de Futebol. Acrescenta que as balizas existentes são de ferro não sendo as indicadas.

 ----------- Foi também solicitado à Câmara Municipal que o campo fosse penteado, porque no 

ano anterior houve cerca de setenta e quatro crianças e adolescentes a praticarem desporto na 

União Desportiva de Bustos sendo que para o presente ano prevê

ultrapassado, por volta das cem crianças. 

 ----------- Têm também que partilhar o campo com o Mamarrosa Futebol Club, situação que 

deveria ter sido protocolada. Refere que tinha sido anunciado o 

Câmara que se realizou na Palhaça sendo que as partes interessadas União Desportiva de 

Bustos e o Mamarrosa Futebol Club não chegaram a acordo com o mesmo.

 ----------- Deu conhecimento que foram recebidos telefonemas, comunicações por parte d

Câmara Municipal a ameaçar a União Desportiva de Bustos assim como ao Mamarrosa Futebol 

Club que teriam que entregar a chave do recinto à Câmara Municipal, visto as duas 

associações terem recusado a assinatura do protocolo. Certo é que o Sr. Presidente a

como o Sr. Vice-Presidente estão de saída e o protocolo ainda está por assinar. Dá 

conhecimento que recebeu um telefonema do Sr. Vice

comunicar que teriam que entregar as chaves do recinto por não ter havido entendimen

as partes interessadas. --------------------------------

 ----------- Refere que entretanto as partes interessadas já se entenderam, mas o protocolo não 

existe. A Câmara Municipal vai
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Como todos sabem quem paga a renda do campo de futebol é a Câmara Municipal e 

como tal no caso de haver um acidente, pensa que será a Câmara Municipal a ser chamada à 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Dá conhecimento que nessa carta dirigida à Câmara Municipal, eram referidos vários 

orçamentos, no sentido de a Câmara Municipal poder ajudar a associação que não tem verba 

para a aquisição das ditas balizas, que terão que ser homologadas pela Federação Portuguesa 

a que as balizas existentes são de ferro não sendo as indicadas.

Foi também solicitado à Câmara Municipal que o campo fosse penteado, porque no 

ano anterior houve cerca de setenta e quatro crianças e adolescentes a praticarem desporto na 

de Bustos sendo que para o presente ano prevê-se que esse número seja 

ultrapassado, por volta das cem crianças.  ----------------------------------------------------------------

Têm também que partilhar o campo com o Mamarrosa Futebol Club, situação que 

deveria ter sido protocolada. Refere que tinha sido anunciado o protocolo na reunião de 

Câmara que se realizou na Palhaça sendo que as partes interessadas União Desportiva de 

Bustos e o Mamarrosa Futebol Club não chegaram a acordo com o mesmo.

Deu conhecimento que foram recebidos telefonemas, comunicações por parte d

Câmara Municipal a ameaçar a União Desportiva de Bustos assim como ao Mamarrosa Futebol 

Club que teriam que entregar a chave do recinto à Câmara Municipal, visto as duas 

associações terem recusado a assinatura do protocolo. Certo é que o Sr. Presidente a

Presidente estão de saída e o protocolo ainda está por assinar. Dá 

conhecimento que recebeu um telefonema do Sr. Vice-Presidente no início de agosto a 

comunicar que teriam que entregar as chaves do recinto por não ter havido entendimen

------------------------------------------------------------------------------------------------

Refere que entretanto as partes interessadas já se entenderam, mas o protocolo não 

existe. A Câmara Municipal vai-se dissolver e nesse sentido questiona o Sr. Presidente da 
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Como todos sabem quem paga a renda do campo de futebol é a Câmara Municipal e 

como tal no caso de haver um acidente, pensa que será a Câmara Municipal a ser chamada à 

---------------------------------------  

ta dirigida à Câmara Municipal, eram referidos vários 

orçamentos, no sentido de a Câmara Municipal poder ajudar a associação que não tem verba 

para a aquisição das ditas balizas, que terão que ser homologadas pela Federação Portuguesa 

a que as balizas existentes são de ferro não sendo as indicadas. -----------  

Foi também solicitado à Câmara Municipal que o campo fosse penteado, porque no 

ano anterior houve cerca de setenta e quatro crianças e adolescentes a praticarem desporto na 

se que esse número seja 

---------------------------------------  

Têm também que partilhar o campo com o Mamarrosa Futebol Club, situação que 

protocolo na reunião de 

Câmara que se realizou na Palhaça sendo que as partes interessadas União Desportiva de 

Bustos e o Mamarrosa Futebol Club não chegaram a acordo com o mesmo. -------------------------  

Deu conhecimento que foram recebidos telefonemas, comunicações por parte da 

Câmara Municipal a ameaçar a União Desportiva de Bustos assim como ao Mamarrosa Futebol 

Club que teriam que entregar a chave do recinto à Câmara Municipal, visto as duas 

associações terem recusado a assinatura do protocolo. Certo é que o Sr. Presidente assim 

Presidente estão de saída e o protocolo ainda está por assinar. Dá 

Presidente no início de agosto a 

comunicar que teriam que entregar as chaves do recinto por não ter havido entendimento entre 

--------------------------------  

Refere que entretanto as partes interessadas já se entenderam, mas o protocolo não 

se dissolver e nesse sentido questiona o Sr. Presidente da 
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Câmara se existe protocolo. Questiona também se 

como reparar algumas partes do relvado.

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal 

SANTOS – informou que entretanto tinha chegado à presente reunião o Presidente da Junta de 

Freguesia de Oiã Victor Oliveira.

 ----------- Deu de seguida o uso da palavra ao elemento do público seguinte;

 ----------- ANTÓNIO OLIVEIRA residente na Mamarrosa 

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

 ----------- Disse que pretendia colocar algumas questões, pedidos de esclarecimentos, 

que umas quantas questões se prendiam com a correção material do PDM.

 ----------- Refere que a primeira razão que apresenta prendia

cartográfica e as suas consequências, o que tinha sido agora percebido pela Câmara Municipal, 

lembrando que quando foi da discussão publica do PDM, como mero cidadão veio a este local 

chamar a atenção, de algumas dessas incoerências, incorreções e ou desajustamentos, que 

tinha verificado na altura, aquando da leitura dos mapas que tinham sido expostos

Como se podia verificar, a chamada de atenção feita por si na altura, não tinha sido tida em 

conta, mas agora verificavam

pontos em que tinha chamado à atenção, na altura foram altera

 ----------- Outra das razões que viu no boletim municipal, tinha a ver com as omissões, lapsos 

gramaticais e ortográficos. Não querendo colocar nenhuma questão sobre isso, mas fica 

espantado que sejam necessários dois anos para serem detetados os erros or

gramaticais. Lamenta que os professores presentes nestes dois órgãos, Câmara Municipal e 

Assembleia Municipal não tenham detetado esses erros ortográficos e gramaticais.

 ----------- Primeira questão; Quais são e onde se situam as incorreções detetadas n
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Câmara se existe protocolo. Questiona também se há vontade em pentear o campo assim 

como reparar algumas partes do relvado. ----------------------------------------------------------------

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

informou que entretanto tinha chegado à presente reunião o Presidente da Junta de 

tor Oliveira. ----------------------------------------------------------------

Deu de seguida o uso da palavra ao elemento do público seguinte;

ANTÓNIO OLIVEIRA residente na Mamarrosa - dirigiu os seus cumprimentos a 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Disse que pretendia colocar algumas questões, pedidos de esclarecimentos, 

que umas quantas questões se prendiam com a correção material do PDM.

Refere que a primeira razão que apresenta prendia-se com incorreções da natureza 

cartográfica e as suas consequências, o que tinha sido agora percebido pela Câmara Municipal, 

brando que quando foi da discussão publica do PDM, como mero cidadão veio a este local 

chamar a atenção, de algumas dessas incoerências, incorreções e ou desajustamentos, que 

tinha verificado na altura, aquando da leitura dos mapas que tinham sido expostos

Como se podia verificar, a chamada de atenção feita por si na altura, não tinha sido tida em 

conta, mas agora verificavam-se essas alterações. Acrescentou que não sabia se alguns dos 

pontos em que tinha chamado à atenção, na altura foram alterados agora.

Outra das razões que viu no boletim municipal, tinha a ver com as omissões, lapsos 

gramaticais e ortográficos. Não querendo colocar nenhuma questão sobre isso, mas fica 

espantado que sejam necessários dois anos para serem detetados os erros or

gramaticais. Lamenta que os professores presentes nestes dois órgãos, Câmara Municipal e 

Assembleia Municipal não tenham detetado esses erros ortográficos e gramaticais.

Primeira questão; Quais são e onde se situam as incorreções detetadas n
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há vontade em pentear o campo assim 

----------------------------------------  

MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

informou que entretanto tinha chegado à presente reunião o Presidente da Junta de 

---------------------------------------------------  

Deu de seguida o uso da palavra ao elemento do público seguinte; -------------------------  

dirigiu os seus cumprimentos a 

-------------------------------------  

Disse que pretendia colocar algumas questões, pedidos de esclarecimentos, sendo 

que umas quantas questões se prendiam com a correção material do PDM. --------------------------  

se com incorreções da natureza 

cartográfica e as suas consequências, o que tinha sido agora percebido pela Câmara Municipal, 

brando que quando foi da discussão publica do PDM, como mero cidadão veio a este local 

chamar a atenção, de algumas dessas incoerências, incorreções e ou desajustamentos, que 

tinha verificado na altura, aquando da leitura dos mapas que tinham sido expostos a publico. 

Como se podia verificar, a chamada de atenção feita por si na altura, não tinha sido tida em 

se essas alterações. Acrescentou que não sabia se alguns dos 

dos agora. ----------------------------  

Outra das razões que viu no boletim municipal, tinha a ver com as omissões, lapsos 

gramaticais e ortográficos. Não querendo colocar nenhuma questão sobre isso, mas fica 

espantado que sejam necessários dois anos para serem detetados os erros ortográficos e 

gramaticais. Lamenta que os professores presentes nestes dois órgãos, Câmara Municipal e 

Assembleia Municipal não tenham detetado esses erros ortográficos e gramaticais. ----------------  

Primeira questão; Quais são e onde se situam as incorreções detetadas no PDM. ------  
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 ----------- Segunda questão 

linha de água que desce da Zona Industrial de Vila Verde e atravessa a estrada principal em 

Montelongo da Areia. --------------------------------

 ----------- Terceira questão –

atual PDM e do anterior relativamente à possibilidade de construção nas zonas adjacentes à 

servidão da quinta do Sr. Dr. Carlos Pereira na Serena.

 ----------- Quarta questão – Quem foi o responsável político pela verificação da correspo

ou da justeza da carta de condicionantes ao real representado, foi o Sr. Presidente da Câmara, 

o Sr. Vereador, os técnicos, qual foi a divisão...

 ----------- Quinta questão - Quem foi o responsável técnico. E os erros ortográficos, não houve 

professores na Assembleia Municipal.

 ----------- Disse ter sabido há pouco tempo que a autoestrada era o novo limite entre as 

freguesias de Oliveira do Bairro e do Troviscal, disse que não sabia se isso seria verdade e por 

isso colocava a questão se era verdade ou mentira. A ser v

mandato é que a referida alteração ocorreu. Questiona ainda, a ser verdade, qual tinha sido o 

parecer da Câmara Municipal relativamente a isso. Questionou também qual a posição da 

Assembleia Municipal. Se os dois órgãos se de

verificada. Pronunciaram-se, exerceram a sua obrigação. A população foi informada.

 ----------- Acrescenta que as alterações verificadas tiveram lugar somente entre as freguesias de 

Oliveira do Bairro e Troviscal ou ati

limites de concelho. --------------------------------

 ----------- Refere que a majoração de duzentos euros sobre o valor patrimonial tributário 

atribuído ao antigo posto de receção de leite, que tinha sido do seu pai, sendo atualmente sua 

propriedade, era totalmente injusta pelas razões que apresenta;

 ----------- Primeira – A parede que se encontra esventrada não é da sua responsabilidade ou 
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Segunda questão – É contemplada a incorreção na representação cartográfica da 

linha de água que desce da Zona Industrial de Vila Verde e atravessa a estrada principal em 

------------------------------------------------------------------------------------------------

– Pode o Sr. Presidente mandar enviar em colorido uma fotocópia do 

atual PDM e do anterior relativamente à possibilidade de construção nas zonas adjacentes à 

servidão da quinta do Sr. Dr. Carlos Pereira na Serena. --------------------------------

Quem foi o responsável político pela verificação da correspo

ou da justeza da carta de condicionantes ao real representado, foi o Sr. Presidente da Câmara, 

o Sr. Vereador, os técnicos, qual foi a divisão... ----------------------------------------------------------------

Quem foi o responsável técnico. E os erros ortográficos, não houve 

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

Disse ter sabido há pouco tempo que a autoestrada era o novo limite entre as 

freguesias de Oliveira do Bairro e do Troviscal, disse que não sabia se isso seria verdade e por 

isso colocava a questão se era verdade ou mentira. A ser verdade questiona também em que 

mandato é que a referida alteração ocorreu. Questiona ainda, a ser verdade, qual tinha sido o 

parecer da Câmara Municipal relativamente a isso. Questionou também qual a posição da 

Assembleia Municipal. Se os dois órgãos se deveriam ter pronunciado ou não sobre a alteração 

se, exerceram a sua obrigação. A população foi informada.

Acrescenta que as alterações verificadas tiveram lugar somente entre as freguesias de 

Oliveira do Bairro e Troviscal ou atingiram também as freguesias de Oiã e Palhaça nos seus 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Refere que a majoração de duzentos euros sobre o valor patrimonial tributário 

atribuído ao antigo posto de receção de leite, que tinha sido do seu pai, sendo atualmente sua 

edade, era totalmente injusta pelas razões que apresenta;--------------------------------

A parede que se encontra esventrada não é da sua responsabilidade ou 
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É contemplada a incorreção na representação cartográfica da 

linha de água que desce da Zona Industrial de Vila Verde e atravessa a estrada principal em 

----------------------------------  

em colorido uma fotocópia do 

atual PDM e do anterior relativamente à possibilidade de construção nas zonas adjacentes à 

-----------------------------------------------------  

Quem foi o responsável político pela verificação da correspondência, 

ou da justeza da carta de condicionantes ao real representado, foi o Sr. Presidente da Câmara, 

--------------------------------  

Quem foi o responsável técnico. E os erros ortográficos, não houve 

--------------------------------------------  

Disse ter sabido há pouco tempo que a autoestrada era o novo limite entre as 

freguesias de Oliveira do Bairro e do Troviscal, disse que não sabia se isso seria verdade e por 

erdade questiona também em que 

mandato é que a referida alteração ocorreu. Questiona ainda, a ser verdade, qual tinha sido o 

parecer da Câmara Municipal relativamente a isso. Questionou também qual a posição da 

veriam ter pronunciado ou não sobre a alteração 

se, exerceram a sua obrigação. A população foi informada. --------------  

Acrescenta que as alterações verificadas tiveram lugar somente entre as freguesias de 

ngiram também as freguesias de Oiã e Palhaça nos seus 

-------------------------------------  

Refere que a majoração de duzentos euros sobre o valor patrimonial tributário 

atribuído ao antigo posto de receção de leite, que tinha sido do seu pai, sendo atualmente sua 

------------------------------------------  

A parede que se encontra esventrada não é da sua responsabilidade ou 
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culpa, mas sim desta Câmara Municipal pelo facto de não ter oferecido aos cidadãos que 

circulam naquela zona a segur

 ----------- Questionou ainda quantas análise tinham sido feitas à água do Rio Levira e que 

agentes poluentes tinham sido detetados e a origem dos mesmos.

 ----------- Disse que como já tinha terminado o seu tempo de 

havendo muito mais a dizer.

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal 

SANTOS – informou o munícipe que se pretender entregar a sua intervenção à Mesa, a mesma 

será transcrita na sua íntegra na Ata

 ----------- De seguida foi dado o uso da palavra ao munícipe seguinte;

 ----------- LIDIA MOREIRA da freguesia

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

 ----------- Disse que estava em representação de todos os pais dos alunos que começaram 

agora o ano letivo, particularmente as crianças mais pequenas, entendendo que ainda seria 

cedo para se ter tudo organizado e acreditando que aos poucos tudo se encaminhará.

 ----------- Refere que há descontentamento relativamente aos autocarros, sendo que na 

presente data houve um problem

por sua vez houve crianças que não foram no autocarro porque já não tinham lugar.

 ----------- Informou que veio um autocarro que se dirigia para a Palhaça, tendo acolhido as 

crianças que tinham ficado, mu

mal-entendido entre duas crianças que causou nervosismo ao motorista, colocando em causa a 

segurança das crianças. --------------------------------

 ----------- Questiona quando é que os percursos ficam definitivamente resolvidos, porque p

diversas vezes foram alterados os horários, sendo que muitos pais não estão constantemente a 
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culpa, mas sim desta Câmara Municipal pelo facto de não ter oferecido aos cidadãos que 

circulam naquela zona a segurança que lhes é devida pelo imposto de circulação que pagam.

Questionou ainda quantas análise tinham sido feitas à água do Rio Levira e que 

agentes poluentes tinham sido detetados e a origem dos mesmos. --------------------------------

Disse que como já tinha terminado o seu tempo de intervenção iria ficar por aqui, 

havendo muito mais a dizer. ----------------------------------------------------------------

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

informou o munícipe que se pretender entregar a sua intervenção à Mesa, a mesma 

será transcrita na sua íntegra na Ata. ----------------------------------------------------------------

De seguida foi dado o uso da palavra ao munícipe seguinte; --------------------------------

LIDIA MOREIRA da freguesia de Bustos – dirigiu os seus cumprimentos a todos os 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Disse que estava em representação de todos os pais dos alunos que começaram 

ticularmente as crianças mais pequenas, entendendo que ainda seria 

cedo para se ter tudo organizado e acreditando que aos poucos tudo se encaminhará.

Refere que há descontentamento relativamente aos autocarros, sendo que na 

presente data houve um problema com o percurso, o autocarro de Bustos estava super lotado e 

por sua vez houve crianças que não foram no autocarro porque já não tinham lugar.

Informou que veio um autocarro que se dirigia para a Palhaça, tendo acolhido as 

crianças que tinham ficado, mudou o seu percurso para as deixar em Bustos, tendo havido um 

entendido entre duas crianças que causou nervosismo ao motorista, colocando em causa a 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Questiona quando é que os percursos ficam definitivamente resolvidos, porque p

diversas vezes foram alterados os horários, sendo que muitos pais não estão constantemente a 
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culpa, mas sim desta Câmara Municipal pelo facto de não ter oferecido aos cidadãos que 

ança que lhes é devida pelo imposto de circulação que pagam. --  

Questionou ainda quantas análise tinham sido feitas à água do Rio Levira e que 

--------------------------------------  

intervenção iria ficar por aqui, 

---------------------------------------------------------  

MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

informou o munícipe que se pretender entregar a sua intervenção à Mesa, a mesma 

---------------------------------------------  

----------------------------------  

dirigiu os seus cumprimentos a todos os 

-------------------------------------------------  

Disse que estava em representação de todos os pais dos alunos que começaram 

ticularmente as crianças mais pequenas, entendendo que ainda seria 

cedo para se ter tudo organizado e acreditando que aos poucos tudo se encaminhará. ------------  

Refere que há descontentamento relativamente aos autocarros, sendo que na 

a com o percurso, o autocarro de Bustos estava super lotado e 

por sua vez houve crianças que não foram no autocarro porque já não tinham lugar. ---------------  

Informou que veio um autocarro que se dirigia para a Palhaça, tendo acolhido as 

dou o seu percurso para as deixar em Bustos, tendo havido um 

entendido entre duas crianças que causou nervosismo ao motorista, colocando em causa a 

------------------------------  

Questiona quando é que os percursos ficam definitivamente resolvidos, porque por 

diversas vezes foram alterados os horários, sendo que muitos pais não estão constantemente a 
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ir ao site da Câmara Municipal para consultar os horários dos autocarros. Deu conhecimento 

que na presente data o autocarro de Bustos, tinha chegado antes do ho

havido crianças que ficaram sem o transporte.

 ----------- Relativamente ao refeitório, o mesmo não tem condições para acolher tantas crianças 

em simultâneo. Há crianças que estão uma hora e meia na fila para poder comer. Gostaria por 

isso que fosse arranjada solução para o problema.

 ----------- Foi assim concluído o período de intervenção aberto ao público tendo sido 

da palavra ao senhor Presidente da Câmara, a fim de que este respondesse às questões 

levantadas pelos munícipes.

 ----------- Após ter sido dado o uso da palavra ao Sr. Presidente da Câmara, foi solicitado o uso 

da palavra pelo munícipe Noémio Cruz, que não tinha feito a sua pré

uso da palavra não foi aceite pelo Sr. Presidente da Mesa, pelo facto de ter já sido concluíd

período de intervenção ao público e de ter dado já o uso da palavra ao Sr. Presidente da 

Câmara.  --------------------------------

 ----------- Presidente da Câmara Municipal

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

Associação Frei Gil Voleibol Club pela sua apresentação.

 ----------- Cumprimentou também os representantes da União Desportiva de Bustos.

 ----------- Relativamente à carta que tinha sido lida no inicio da presente sessão, da associação 

Desportiva de Oiã e subscrita pelo s

o documento também tinha sido remetido para a Câmara Municipal, mas não teve ainda 

conhecimento do mesmo, podendo chegar entretanto, mas ainda não tinha chegado. 

 ----------- Acrescenta que também foi lido n

continuava a ter também, responsabilidades na Junta de Freguesia de Oiã, e o que foi lido em 

sua opinião era grave, porque se não sabe é grave porque as obras contidas, efetuadas ao 
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ir ao site da Câmara Municipal para consultar os horários dos autocarros. Deu conhecimento 

que na presente data o autocarro de Bustos, tinha chegado antes do ho

havido crianças que ficaram sem o transporte. ----------------------------------------------------------------

Relativamente ao refeitório, o mesmo não tem condições para acolher tantas crianças 

em simultâneo. Há crianças que estão uma hora e meia na fila para poder comer. Gostaria por 

se arranjada solução para o problema. --------------------------------

Foi assim concluído o período de intervenção aberto ao público tendo sido 

da palavra ao senhor Presidente da Câmara, a fim de que este respondesse às questões 

levantadas pelos munícipes. ----------------------------------------------------------------

dado o uso da palavra ao Sr. Presidente da Câmara, foi solicitado o uso 

da palavra pelo munícipe Noémio Cruz, que não tinha feito a sua pré-inscrição. O pedido de 

uso da palavra não foi aceite pelo Sr. Presidente da Mesa, pelo facto de ter já sido concluíd

período de intervenção ao público e de ter dado já o uso da palavra ao Sr. Presidente da 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA 

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

Associação Frei Gil Voleibol Club pela sua apresentação. --------------------------------

Cumprimentou também os representantes da União Desportiva de Bustos.

Relativamente à carta que tinha sido lida no inicio da presente sessão, da associação 

Desportiva de Oiã e subscrita pelo seu presidente da Assembleia Geral, refere que foi lido que 

o documento também tinha sido remetido para a Câmara Municipal, mas não teve ainda 

conhecimento do mesmo, podendo chegar entretanto, mas ainda não tinha chegado. 

Acrescenta que também foi lido nesse documento, subscrito por quem foi, que teve e 

continuava a ter também, responsabilidades na Junta de Freguesia de Oiã, e o que foi lido em 

sua opinião era grave, porque se não sabe é grave porque as obras contidas, efetuadas ao 
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ir ao site da Câmara Municipal para consultar os horários dos autocarros. Deu conhecimento 

que na presente data o autocarro de Bustos, tinha chegado antes do horário marcado tendo 

---------------------------------  

Relativamente ao refeitório, o mesmo não tem condições para acolher tantas crianças 

em simultâneo. Há crianças que estão uma hora e meia na fila para poder comer. Gostaria por 

-----------------------------------------------------------  

Foi assim concluído o período de intervenção aberto ao público tendo sido dado o uso 

da palavra ao senhor Presidente da Câmara, a fim de que este respondesse às questões 

---------------------------------------------------------  

dado o uso da palavra ao Sr. Presidente da Câmara, foi solicitado o uso 

inscrição. O pedido de 

uso da palavra não foi aceite pelo Sr. Presidente da Mesa, pelo facto de ter já sido concluído o 

período de intervenção ao público e de ter dado já o uso da palavra ao Sr. Presidente da 

---------------------------------------------------  

MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 

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

--------------------------------------------------  

Cumprimentou também os representantes da União Desportiva de Bustos. ---------------  

Relativamente à carta que tinha sido lida no inicio da presente sessão, da associação 

eu presidente da Assembleia Geral, refere que foi lido que 

o documento também tinha sido remetido para a Câmara Municipal, mas não teve ainda 

conhecimento do mesmo, podendo chegar entretanto, mas ainda não tinha chegado.  ------------  

esse documento, subscrito por quem foi, que teve e 

continuava a ter também, responsabilidades na Junta de Freguesia de Oiã, e o que foi lido em 

sua opinião era grave, porque se não sabe é grave porque as obras contidas, efetuadas ao 
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longo dos anos pertencem à associação e são da sua responsabilidade, esclarece que a 

Câmara Municipal apenas tem a obrigação de fazer legalizar, não tem a obrigação de pagar 

tudo. ----  --------------------------------

 ----------- Referiu que havia protocolos e como Presidente da Assembleia Geral da associação 

Desportiva de Oiã, que subscreveu o documento tinha obrigação de os conhecer 

acrescentando que os dinheiros tinham sido transferidos para a Associação Desportiva de Oiã, 

no cumprimento dos autos de medição e toda a outra responsabilidade era exclusivamente da 

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

 ----------- Disse que era estranho, ou não, o momento em que estas situações apareciam, mas 

que cada um assumia as suas responsabilidades, assim como a Câmara Municipal, o Executivo 

que liderava e a si próprio sempre assumiram as suas.

 ----------- Dirigiu os parabéns à assoc

de todos, e disse que intensamente da parte da Câmara Municipal se está a fazer tudo o que 

está ao alcance, porque não era tocar num botão e aparecer ouro, era necessário negociar. 

Acrescenta que quando as infraestruturas da Câmara Municipal, estão ao serviço e estão 

ocupadas e se por razão alheia à Câmara Municipal, que todos conhecem, algo surgia como 

necessidade, merecendo todo o respeito e toda a atenção.

 ----------- Acrescenta que a Câmara Municipal está a

permitiam reunir novamente com a associação para ver se em entendimento e parceria com a 

outra associação que utiliza atualmente o espaço, aceitam um horário que seja compatível 

entre as duas partes. É isso que a Câmara M

mesma, irão merecer todo o empenho e todo o interesse em ajudar como têm feito com todas 

as associações do concelho.

 ----------- Agradeceu a referência feita ao apoio financeiro e acrescenta que os apoios têm sido 

muitos e este iria ser mais um.
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m à associação e são da sua responsabilidade, esclarece que a 

Câmara Municipal apenas tem a obrigação de fazer legalizar, não tem a obrigação de pagar 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Referiu que havia protocolos e como Presidente da Assembleia Geral da associação 

iã, que subscreveu o documento tinha obrigação de os conhecer 

acrescentando que os dinheiros tinham sido transferidos para a Associação Desportiva de Oiã, 

no cumprimento dos autos de medição e toda a outra responsabilidade era exclusivamente da 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Disse que era estranho, ou não, o momento em que estas situações apareciam, mas 

que cada um assumia as suas responsabilidades, assim como a Câmara Municipal, o Executivo 

que liderava e a si próprio sempre assumiram as suas. --------------------------------

Dirigiu os parabéns à associação Frei Gil pelos seus resultados que eram conhecidos 

de todos, e disse que intensamente da parte da Câmara Municipal se está a fazer tudo o que 

está ao alcance, porque não era tocar num botão e aparecer ouro, era necessário negociar. 

ndo as infraestruturas da Câmara Municipal, estão ao serviço e estão 

ocupadas e se por razão alheia à Câmara Municipal, que todos conhecem, algo surgia como 

necessidade, merecendo todo o respeito e toda a atenção. --------------------------------

Acrescenta que a Câmara Municipal está a trabalhar, já havia elementos que 

permitiam reunir novamente com a associação para ver se em entendimento e parceria com a 

outra associação que utiliza atualmente o espaço, aceitam um horário que seja compatível 

entre as duas partes. É isso que a Câmara Municipal pretende e enquanto estiver à frente da 

mesma, irão merecer todo o empenho e todo o interesse em ajudar como têm feito com todas 

as associações do concelho. ----------------------------------------------------------------

Agradeceu a referência feita ao apoio financeiro e acrescenta que os apoios têm sido 

muitos e este iria ser mais um. ----------------------------------------------------------------
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m à associação e são da sua responsabilidade, esclarece que a 

Câmara Municipal apenas tem a obrigação de fazer legalizar, não tem a obrigação de pagar 

---------------------------------------------------  

Referiu que havia protocolos e como Presidente da Assembleia Geral da associação 

iã, que subscreveu o documento tinha obrigação de os conhecer 

acrescentando que os dinheiros tinham sido transferidos para a Associação Desportiva de Oiã, 

no cumprimento dos autos de medição e toda a outra responsabilidade era exclusivamente da 

-----------------------------------------------  

Disse que era estranho, ou não, o momento em que estas situações apareciam, mas 

que cada um assumia as suas responsabilidades, assim como a Câmara Municipal, o Executivo 

------------------------------------------------------  

iação Frei Gil pelos seus resultados que eram conhecidos 

de todos, e disse que intensamente da parte da Câmara Municipal se está a fazer tudo o que 

está ao alcance, porque não era tocar num botão e aparecer ouro, era necessário negociar. 

ndo as infraestruturas da Câmara Municipal, estão ao serviço e estão 

ocupadas e se por razão alheia à Câmara Municipal, que todos conhecem, algo surgia como 

------------------------------------------------  

trabalhar, já havia elementos que 

permitiam reunir novamente com a associação para ver se em entendimento e parceria com a 

outra associação que utiliza atualmente o espaço, aceitam um horário que seja compatível 

unicipal pretende e enquanto estiver à frente da 

mesma, irão merecer todo o empenho e todo o interesse em ajudar como têm feito com todas 

--------------------------------------------------------  

Agradeceu a referência feita ao apoio financeiro e acrescenta que os apoios têm sido 

------------------------------------------------------  
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 ----------- Respondendo à questão do Sr. José Miguel e à associação Frei Gil Voleibol Club, 

disse que era verdade que entregaram, também é verdade que a Câmara analisou e também é 

verdade que a Câmara não está sempre a responder, porq

adequada, sendo daquelas pessoas que não gosta de responder dizendo que estão em 

análise. Ou há uma resposta concreta e trabalha

aguentar e responder só quando tiver uma resposta em conc

 ----------- Sobre a intervenção do Sr. Mauro Santiago disse que enquanto Presidente de Câmara 

e enquanto cidadão predispôs

as equipas que lidera e liderou, a confiança dos concidadãos e dos muníci

resposta única que tinha para dar ao Sr. Mauro Santiago.

 ----------- Relativamente à intervenção do Sr. António Oliveira solicitou que as questões 

proferidas pelo cidadão, fossem colocadas por escrito de forma a poder responder em concreto 

a cada uma delas. --------------------------------

 ----------- No que à Comissão da União Desportiva de Bustos diz respeito, disse que se não 

fosse tão mau daria para rir, porque quem assumiu em defesa da União Desportiva de Bustos, 

os encargos da renda, quem impediu por essa via que o assunto fosse para t

Desportiva de Bustos perdesse tudo o que tinha, porque mais uma vez o investimento foi 

apoiado, em muito, pela Câmara Municipal, mas foi feito pela União Desportiva de Bustos. 

Acrescenta que o Presidente da Câmara esteve sempre em defesa 

caminho. --------------------------------

 ----------- Esclarece que quem levou a reunião de Câmara a partilha do campo, foi a Câmara e 

foi aprovado. Nos dias seguintes, inícios de agosto, foram recebidos da União Desportiva de 

Bustos e do Mamarrosa Futebol Club, por escrito, amb

estavam dispostos para assinar o protocolo. Como o protocolo que a Câmara Municipal tinha 

em vigor terminava em trinta e um de julho, sendo normal que se ambas as partes não 
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Respondendo à questão do Sr. José Miguel e à associação Frei Gil Voleibol Club, 

disse que era verdade que entregaram, também é verdade que a Câmara analisou e também é 

verdade que a Câmara não está sempre a responder, porque por vezes não tem a resposta 

adequada, sendo daquelas pessoas que não gosta de responder dizendo que estão em 

análise. Ou há uma resposta concreta e trabalha-se para a conseguir ou então é melhor 

aguentar e responder só quando tiver uma resposta em concreto. --------------------------------

Sobre a intervenção do Sr. Mauro Santiago disse que enquanto Presidente de Câmara 

e enquanto cidadão predispôs-se a servir o concelho e por três vezes consecutivas, mereceu e 

as equipas que lidera e liderou, a confiança dos concidadãos e dos muníci

resposta única que tinha para dar ao Sr. Mauro Santiago. --------------------------------

Relativamente à intervenção do Sr. António Oliveira solicitou que as questões 

proferidas pelo cidadão, fossem colocadas por escrito de forma a poder responder em concreto 

------------------------------------------------------------------------------------------------

No que à Comissão da União Desportiva de Bustos diz respeito, disse que se não 

fosse tão mau daria para rir, porque quem assumiu em defesa da União Desportiva de Bustos, 

os encargos da renda, quem impediu por essa via que o assunto fosse para t

Desportiva de Bustos perdesse tudo o que tinha, porque mais uma vez o investimento foi 

apoiado, em muito, pela Câmara Municipal, mas foi feito pela União Desportiva de Bustos. 

Acrescenta que o Presidente da Câmara esteve sempre em defesa 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Esclarece que quem levou a reunião de Câmara a partilha do campo, foi a Câmara e 

foi aprovado. Nos dias seguintes, inícios de agosto, foram recebidos da União Desportiva de 

Bustos e do Mamarrosa Futebol Club, por escrito, ambos com as suas razões mas não 

estavam dispostos para assinar o protocolo. Como o protocolo que a Câmara Municipal tinha 

em vigor terminava em trinta e um de julho, sendo normal que se ambas as partes não 
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Respondendo à questão do Sr. José Miguel e à associação Frei Gil Voleibol Club, 

disse que era verdade que entregaram, também é verdade que a Câmara analisou e também é 

ue por vezes não tem a resposta 

adequada, sendo daquelas pessoas que não gosta de responder dizendo que estão em 

se para a conseguir ou então é melhor 

---------------------------------------  

Sobre a intervenção do Sr. Mauro Santiago disse que enquanto Presidente de Câmara 

se a servir o concelho e por três vezes consecutivas, mereceu e 

as equipas que lidera e liderou, a confiança dos concidadãos e dos munícipes, sendo essa a 

--------------------------------------------------  

Relativamente à intervenção do Sr. António Oliveira solicitou que as questões 

proferidas pelo cidadão, fossem colocadas por escrito de forma a poder responder em concreto 

--------------------------------------  

No que à Comissão da União Desportiva de Bustos diz respeito, disse que se não 

fosse tão mau daria para rir, porque quem assumiu em defesa da União Desportiva de Bustos, 

os encargos da renda, quem impediu por essa via que o assunto fosse para tribunal e a União 

Desportiva de Bustos perdesse tudo o que tinha, porque mais uma vez o investimento foi 

apoiado, em muito, pela Câmara Municipal, mas foi feito pela União Desportiva de Bustos. 

Acrescenta que o Presidente da Câmara esteve sempre em defesa intransigente desse 

---------------------------------------------------  

Esclarece que quem levou a reunião de Câmara a partilha do campo, foi a Câmara e 

foi aprovado. Nos dias seguintes, inícios de agosto, foram recebidos da União Desportiva de 

os com as suas razões mas não 

estavam dispostos para assinar o protocolo. Como o protocolo que a Câmara Municipal tinha 

em vigor terminava em trinta e um de julho, sendo normal que se ambas as partes não 
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aceitaram as condições do novo protocolo, que quem p

solicitasse as chaves do espaço.

 ----------- Continuaram a sua atividade como se nada fosse e o que foi transmitido por telefone 

aos responsáveis pelas duas associações, foi que para impedir que se tivesse que notificar 

para a entrega da chave, de acordo com o regulamento, era bom que reconsiderassem que 

vissem entre si quais os horários que convinham às duas equipas, que a Câmara revogava o 

protocolo e voltava a fazer de novo. Informou que no dia anterior a esta sessão, por acordo 

prévio que está escrito, por essa aceitação a União Desportiva de Bustos e o Mamarrosa 

Futebol Club acordaram em novos horários, novos dias para a prática e utilização do campo. 

Ao encontro dessas vontades, foi levado à reunião de Câmara a revogação da decisão

e foi aprovada por unanimidade a aprovação de novo protocolo, estando a aguardar pelas 

assinaturas. Solicitou que viessem rapidamente fazê

utilizarem o campo de acordo com o que foi aprovado pela Câmara M

 ----------- Agradeceu a questão levantada pela Sr.ª Lídia Moreira de Bustos e que tendo sido 

assuntos já tratados em reunião de Câmara, transportes e refeitório, os quais mereceram a 

preocupação de todos. O início do ano letivo tinha sido há dois dias atrá

permanente com a Diretora do Agrupamento, a Sr.ª Vereadora da Educação, com o 

departamento da Educação. Referiu que eram contratos, concessões, traçados e se um 

motorista chegou antes da hora prevista e arrancou mais cedo, o Executivo de

conhecimento disso mesmo para poder agir em conformidade, porque não pode acontecer.

 ----------- Disse que o Executivo está a fazer o possível para que o tempo que as crianças que 

distam mais longe de Oliveira do Bairro, têm que gastar para chegar ao seu dest

mínimo possível, dentro do que é a Lei porque a Câmara Municipal pretende o melhor conforto 

e as melhores condições para que os alunos usufruam do melhor.

 ----------- Relativamente à questão do refeitório disse que tinha sido algo que, quer a sua 
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aceitaram as condições do novo protocolo, que quem paga a renda, Câmara Municipal, 

solicitasse as chaves do espaço. ----------------------------------------------------------------

Continuaram a sua atividade como se nada fosse e o que foi transmitido por telefone 

aos responsáveis pelas duas associações, foi que para impedir que se tivesse que notificar 

da chave, de acordo com o regulamento, era bom que reconsiderassem que 

vissem entre si quais os horários que convinham às duas equipas, que a Câmara revogava o 

protocolo e voltava a fazer de novo. Informou que no dia anterior a esta sessão, por acordo 

io que está escrito, por essa aceitação a União Desportiva de Bustos e o Mamarrosa 

Futebol Club acordaram em novos horários, novos dias para a prática e utilização do campo. 

Ao encontro dessas vontades, foi levado à reunião de Câmara a revogação da decisão

e foi aprovada por unanimidade a aprovação de novo protocolo, estando a aguardar pelas 

assinaturas. Solicitou que viessem rapidamente fazê-lo, porque atualmente não têm titulo para 

utilizarem o campo de acordo com o que foi aprovado pela Câmara Municipal.

Agradeceu a questão levantada pela Sr.ª Lídia Moreira de Bustos e que tendo sido 

assuntos já tratados em reunião de Câmara, transportes e refeitório, os quais mereceram a 

preocupação de todos. O início do ano letivo tinha sido há dois dias atrá

permanente com a Diretora do Agrupamento, a Sr.ª Vereadora da Educação, com o 

departamento da Educação. Referiu que eram contratos, concessões, traçados e se um 

motorista chegou antes da hora prevista e arrancou mais cedo, o Executivo de

conhecimento disso mesmo para poder agir em conformidade, porque não pode acontecer.

Disse que o Executivo está a fazer o possível para que o tempo que as crianças que 

distam mais longe de Oliveira do Bairro, têm que gastar para chegar ao seu dest

mínimo possível, dentro do que é a Lei porque a Câmara Municipal pretende o melhor conforto 

e as melhores condições para que os alunos usufruam do melhor. --------------------------------

Relativamente à questão do refeitório disse que tinha sido algo que, quer a sua 
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aga a renda, Câmara Municipal, 

---------------------------------------------------  

Continuaram a sua atividade como se nada fosse e o que foi transmitido por telefone 

aos responsáveis pelas duas associações, foi que para impedir que se tivesse que notificar 

da chave, de acordo com o regulamento, era bom que reconsiderassem que 

vissem entre si quais os horários que convinham às duas equipas, que a Câmara revogava o 

protocolo e voltava a fazer de novo. Informou que no dia anterior a esta sessão, por acordo 

io que está escrito, por essa aceitação a União Desportiva de Bustos e o Mamarrosa 

Futebol Club acordaram em novos horários, novos dias para a prática e utilização do campo. 

Ao encontro dessas vontades, foi levado à reunião de Câmara a revogação da decisão de julho 

e foi aprovada por unanimidade a aprovação de novo protocolo, estando a aguardar pelas 

lo, porque atualmente não têm titulo para 

unicipal. -----------------------  

Agradeceu a questão levantada pela Sr.ª Lídia Moreira de Bustos e que tendo sido 

assuntos já tratados em reunião de Câmara, transportes e refeitório, os quais mereceram a 

preocupação de todos. O início do ano letivo tinha sido há dois dias atrás, houve interação 

permanente com a Diretora do Agrupamento, a Sr.ª Vereadora da Educação, com o 

departamento da Educação. Referiu que eram contratos, concessões, traçados e se um 

motorista chegou antes da hora prevista e arrancou mais cedo, o Executivo deve ter 

conhecimento disso mesmo para poder agir em conformidade, porque não pode acontecer. -----  

Disse que o Executivo está a fazer o possível para que o tempo que as crianças que 

distam mais longe de Oliveira do Bairro, têm que gastar para chegar ao seu destino seja o 

mínimo possível, dentro do que é a Lei porque a Câmara Municipal pretende o melhor conforto 

---------------------------------------  

Relativamente à questão do refeitório disse que tinha sido algo que, quer a sua 
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pessoa, quer as senhoras Vereadoras, em momentos diferentes, manifestaram a preocupação 

à Sr.ª Secretária de Estado, porque o problema da educação não é só o problema das salas, 

mas sim um conjunto de infraestruturas. Informou que se está a estudar quais os espaço

existentes contíguos ao refeitório, nomeadamente o bar para que o refeitório possa ser 

expandido para que possa albergar mais crianças. Disse também que não era aceitável que 

uma criança estivesse uma hora e meia para poder fazer a sua refeição e era um 

tinha que ser também verificado.

 ----------- Disse esperar que tudo seja resolvido com brevidade, sendo certo que seria 

necessário que houvesse uma aferição dos problemas de forma a se conseguir perceber se o 

problema seria do espaço físico, ou da não r

refeições aos alunos ou se era pelo facto de haver mais alunos.

 ----------- Dirigindo-se aos pais disse que poderiam contar com o total empenho da Câmara 

Municipal e com a disponibilidade total do Executivo e dos gabin

abertura, com pro-atividade se ajude a resolver o problema.

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

ANTES DA ORDEM DO DIA

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal 

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

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

 ----------- ARSÉLIO MANUEL DE OLIVEIRA DOMINGUES CANAS 

seus cumprimentos a todos os presentes.

 ----------- Agradeceu a presença da associação convidada Frei Gil Voleibol Club pela 

apresentação feita e pelos muitos campeões que ao longo da existência da associação fez 

brotar no concelho de Oliveira do Bairro. Quis também partilhar a angústia 

presentes. --------------------------------
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quer as senhoras Vereadoras, em momentos diferentes, manifestaram a preocupação 

à Sr.ª Secretária de Estado, porque o problema da educação não é só o problema das salas, 

mas sim um conjunto de infraestruturas. Informou que se está a estudar quais os espaço

existentes contíguos ao refeitório, nomeadamente o bar para que o refeitório possa ser 

expandido para que possa albergar mais crianças. Disse também que não era aceitável que 

uma criança estivesse uma hora e meia para poder fazer a sua refeição e era um 

tinha que ser também verificado. ----------------------------------------------------------------

Disse esperar que tudo seja resolvido com brevidade, sendo certo que seria 

necessário que houvesse uma aferição dos problemas de forma a se conseguir perceber se o 

problema seria do espaço físico, ou da não resposta célere dos operacionais que fornecem as 

refeições aos alunos ou se era pelo facto de haver mais alunos. --------------------------------

se aos pais disse que poderiam contar com o total empenho da Câmara 

Municipal e com a disponibilidade total do Executivo e dos gabinetes para com frontalidade, 

atividade se ajude a resolver o problema.- --------------------------------

se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos:

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

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕE

solicitou aos Membros que pretendessem intervir neste assunto para que se 

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

ARSÉLIO MANUEL DE OLIVEIRA DOMINGUES CANAS - começou por dirigir os 

dos os presentes. ----------------------------------------------------------------

Agradeceu a presença da associação convidada Frei Gil Voleibol Club pela 

apresentação feita e pelos muitos campeões que ao longo da existência da associação fez 

brotar no concelho de Oliveira do Bairro. Quis também partilhar a angústia 

------------------------------------------------------------------------------------------------
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quer as senhoras Vereadoras, em momentos diferentes, manifestaram a preocupação 

à Sr.ª Secretária de Estado, porque o problema da educação não é só o problema das salas, 

mas sim um conjunto de infraestruturas. Informou que se está a estudar quais os espaços 

existentes contíguos ao refeitório, nomeadamente o bar para que o refeitório possa ser 

expandido para que possa albergar mais crianças. Disse também que não era aceitável que 

uma criança estivesse uma hora e meia para poder fazer a sua refeição e era um problema que 

---------------------------------------------------  

Disse esperar que tudo seja resolvido com brevidade, sendo certo que seria 

necessário que houvesse uma aferição dos problemas de forma a se conseguir perceber se o 

esposta célere dos operacionais que fornecem as 

------------------------------------------  

se aos pais disse que poderiam contar com o total empenho da Câmara 

etes para com frontalidade, 

----------------------------------------------  

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

-------------------------------------------------------  

MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

solicitou aos Membros que pretendessem intervir neste assunto para que se 

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

começou por dirigir os 

---------------------------------------  

Agradeceu a presença da associação convidada Frei Gil Voleibol Club pela 

apresentação feita e pelos muitos campeões que ao longo da existência da associação fez 

brotar no concelho de Oliveira do Bairro. Quis também partilhar a angústia dos tempos 

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

 ----------- …“Esta minha intervenção visa destacar três ou quatro situações que considero 

graves: -  --------------------------------

 ----------- Conforme tivemos oportunidade de ouvir da carta enviada pela 

de Oiã, destacava o seguinte: passo a citar “A Associação Desportiva de Oiã possui um relvado 

sintético que não possui as medidas regulamentares para a prática de jogos de futebol. 

Totalmente inaceitável que se tenha feito de raiz, um

e que não possua as medidas regulamentares”.

 ----------- Este valor consta do protocolo assinado pelo Sr. Presidente da Câmara e pela 

Presidente da Associação em 6 de outubro de 2009, para aplicação de relvado sintético em 

campo de futebol de 11, conforme consta do referido protocolo na cláusula 2ª, referente ao 

OBJETO do protocolo e aprovado por unanimidade na reunião ordinária publica de 27 de maio 

de 2010. Outra citação, “Esta situação leva a que o relvado natural seja massi

principalmente na altura do Inverno. Pelo facto deste relvado sintético não possuir as medidas 

regulamentares, não +e possível efetuar jogos oficiais no mesmo. Assim, possuir um relvado 

que apenas serve para treinos, é um luxo que nos cus

responsabilidades, uma vez que foi a dona da obra, acompanhou, fiscalizou e pagou a obra e, 

mais grave, não a acabou. É visível o estado em que se encontram os topos do relvado que 

representam um perigo para a prática do desp

laterias (10 casos sinalizados de jogadores feridos, com idas ao hospital, devido a quedas 

nessa zona), a vedação em rede não foi feita, a iluminação não foi pensada, muros de suporte 

de terras não foram construídos, etc, etc;”. 

 ----------- Gostaria e perguntar ao Sr. Presidente da Câmara o que é que se passa com esta 

obra projetada pela CMOB, por si fiscalizada, por si paga e que ficou inacabada. Parece

que é mais uma associação desportiva que fica encravada.
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Entregou a sua intervenção por escrito a qual se transcreve na sua íntegra;

…“Esta minha intervenção visa destacar três ou quatro situações que considero 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Conforme tivemos oportunidade de ouvir da carta enviada pela Associação Desportiva 

de Oiã, destacava o seguinte: passo a citar “A Associação Desportiva de Oiã possui um relvado 

sintético que não possui as medidas regulamentares para a prática de jogos de futebol. 

Totalmente inaceitável que se tenha feito de raiz, uma obra que custou na ordem dos 260.000

e que não possua as medidas regulamentares”. ---------------------------------------------------------------

Este valor consta do protocolo assinado pelo Sr. Presidente da Câmara e pela 

Presidente da Associação em 6 de outubro de 2009, para aplicação de relvado sintético em 

po de futebol de 11, conforme consta do referido protocolo na cláusula 2ª, referente ao 

OBJETO do protocolo e aprovado por unanimidade na reunião ordinária publica de 27 de maio 

de 2010. Outra citação, “Esta situação leva a que o relvado natural seja massi

principalmente na altura do Inverno. Pelo facto deste relvado sintético não possuir as medidas 

regulamentares, não +e possível efetuar jogos oficiais no mesmo. Assim, possuir um relvado 

que apenas serve para treinos, é um luxo que nos custa muito caro, onde a CMOB tem 

responsabilidades, uma vez que foi a dona da obra, acompanhou, fiscalizou e pagou a obra e, 

mais grave, não a acabou. É visível o estado em que se encontram os topos do relvado que 

representam um perigo para a prática do desporto, com cacos vidrados e entulho a servirem de 

laterias (10 casos sinalizados de jogadores feridos, com idas ao hospital, devido a quedas 

nessa zona), a vedação em rede não foi feita, a iluminação não foi pensada, muros de suporte 

struídos, etc, etc;”.  ----------------------------------------------------------------

Gostaria e perguntar ao Sr. Presidente da Câmara o que é que se passa com esta 

obra projetada pela CMOB, por si fiscalizada, por si paga e que ficou inacabada. Parece

que é mais uma associação desportiva que fica encravada. --------------------------------
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Entregou a sua intervenção por escrito a qual se transcreve na sua íntegra; --------------  

…“Esta minha intervenção visa destacar três ou quatro situações que considero 

---------------------------------------------------  

Associação Desportiva 

de Oiã, destacava o seguinte: passo a citar “A Associação Desportiva de Oiã possui um relvado 

sintético que não possui as medidas regulamentares para a prática de jogos de futebol. 

a obra que custou na ordem dos 260.000€ 

-------------------------------  

Este valor consta do protocolo assinado pelo Sr. Presidente da Câmara e pela 

Presidente da Associação em 6 de outubro de 2009, para aplicação de relvado sintético em 

po de futebol de 11, conforme consta do referido protocolo na cláusula 2ª, referente ao 

OBJETO do protocolo e aprovado por unanimidade na reunião ordinária publica de 27 de maio 

de 2010. Outra citação, “Esta situação leva a que o relvado natural seja massificado com jogos, 

principalmente na altura do Inverno. Pelo facto deste relvado sintético não possuir as medidas 

regulamentares, não +e possível efetuar jogos oficiais no mesmo. Assim, possuir um relvado 

ta muito caro, onde a CMOB tem 

responsabilidades, uma vez que foi a dona da obra, acompanhou, fiscalizou e pagou a obra e, 

mais grave, não a acabou. É visível o estado em que se encontram os topos do relvado que 

orto, com cacos vidrados e entulho a servirem de 

laterias (10 casos sinalizados de jogadores feridos, com idas ao hospital, devido a quedas 

nessa zona), a vedação em rede não foi feita, a iluminação não foi pensada, muros de suporte 

-------------------------------------  

Gostaria e perguntar ao Sr. Presidente da Câmara o que é que se passa com esta 

obra projetada pela CMOB, por si fiscalizada, por si paga e que ficou inacabada. Parece-me 

------------------------------------------------  
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 ----------- Na intervenção que fiz na Assembleia Municipal de 21 de abril de 2017, alertava para 

a falta de rails de proteção na Rua Banda Filarmónica da Mamarrosa e para a falta de proteção 

da valeta lateral do Pólo Escolar da Mamarrosa. Na resposta do Sr. Presidente d

disse, e passo a citar …”ter tomado a devida nota, nomeadamente no que respeita ao acesso 

as crianças à valeta e a colocação do rail de proteção” fim de citação, conforme consta da ata 

da Assembleia Municipal de 21 de abril, pagina 41. Sobre isto,

que foi feito? --------------------------------

 ----------- Passeio da rotunda da Mamoa ao Parque do Rio Novo. Nessa mesma AM de 21 de 

abril em resposta à solicitação sobre este assunto o Sr. Presidente respondeu, e passo a citar, 

”Relativamente à execução do passei

informou que o atual Executivo Municipal irá levar a efeito aquela obra.”, fim de citação, 

conforme consta na pagina 31. Sr. Presidente, até hoje não se vê qualquer intenção de obra no 

local. É para levar a efeito? Ou a resposta dada a 21 de abril foi só para calar os membros da 

Assembleia? --------------------------------

 ----------- É realmente notório que há políticos do nosso concelho que estão a ficar 

completamente desacreditados. E desde já estacando, não tendo nada a titulo pessoal a 

apontar, passo a ler alguns parágrafos das atas deste Órgão Municipal com responsabilidades 

de acompanhamento e fiscalização da atividade da Câmara Municipal.

 ----------- Ata de 10 de fevereiro de 2017: citação “Membro da Assembleia Acílio Vaz e Gala, o 

Sr. Presidente da Mesa informou não ter recebido qualquer justificação, pelo que não será 

substituído”. --------------------------------

 ----------- Ata de 21 de abril de 2017: citação “…relativamente à ausência do Membro da 

Assembleia Acílio Vaz e Gala, o Sr. Presidente da Mesa informou não ter recebido qualquer 

justificação, pelo que não será substituído”.

 ----------- Ata de 28 de abril de 2017: citação “…relativamente à ausência do Membro da 
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intervenção que fiz na Assembleia Municipal de 21 de abril de 2017, alertava para 

a falta de rails de proteção na Rua Banda Filarmónica da Mamarrosa e para a falta de proteção 

da valeta lateral do Pólo Escolar da Mamarrosa. Na resposta do Sr. Presidente d

disse, e passo a citar …”ter tomado a devida nota, nomeadamente no que respeita ao acesso 

as crianças à valeta e a colocação do rail de proteção” fim de citação, conforme consta da ata 

da Assembleia Municipal de 21 de abril, pagina 41. Sobre isto, questiono Sr. Presidente o que é 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Passeio da rotunda da Mamoa ao Parque do Rio Novo. Nessa mesma AM de 21 de 

abril em resposta à solicitação sobre este assunto o Sr. Presidente respondeu, e passo a citar, 

”Relativamente à execução do passeio entre a rotunda da Mamoa e o Parque do Rio Novo, 

informou que o atual Executivo Municipal irá levar a efeito aquela obra.”, fim de citação, 

conforme consta na pagina 31. Sr. Presidente, até hoje não se vê qualquer intenção de obra no 

a efeito? Ou a resposta dada a 21 de abril foi só para calar os membros da 

------------------------------------------------------------------------------------------------

É realmente notório que há políticos do nosso concelho que estão a ficar 

completamente desacreditados. E desde já estacando, não tendo nada a titulo pessoal a 

passo a ler alguns parágrafos das atas deste Órgão Municipal com responsabilidades 

de acompanhamento e fiscalização da atividade da Câmara Municipal. --------------------------------

Ata de 10 de fevereiro de 2017: citação “Membro da Assembleia Acílio Vaz e Gala, o 

sa informou não ter recebido qualquer justificação, pelo que não será 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Ata de 21 de abril de 2017: citação “…relativamente à ausência do Membro da 

Assembleia Acílio Vaz e Gala, o Sr. Presidente da Mesa informou não ter recebido qualquer 

ificação, pelo que não será substituído”. ----------------------------------------------------------------

Ata de 28 de abril de 2017: citação “…relativamente à ausência do Membro da 
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intervenção que fiz na Assembleia Municipal de 21 de abril de 2017, alertava para 

a falta de rails de proteção na Rua Banda Filarmónica da Mamarrosa e para a falta de proteção 

da valeta lateral do Pólo Escolar da Mamarrosa. Na resposta do Sr. Presidente da Câmara 

disse, e passo a citar …”ter tomado a devida nota, nomeadamente no que respeita ao acesso 

as crianças à valeta e a colocação do rail de proteção” fim de citação, conforme consta da ata 

questiono Sr. Presidente o que é 

---------------------------------------------- 

Passeio da rotunda da Mamoa ao Parque do Rio Novo. Nessa mesma AM de 21 de 

abril em resposta à solicitação sobre este assunto o Sr. Presidente respondeu, e passo a citar, 

o entre a rotunda da Mamoa e o Parque do Rio Novo, 

informou que o atual Executivo Municipal irá levar a efeito aquela obra.”, fim de citação, 

conforme consta na pagina 31. Sr. Presidente, até hoje não se vê qualquer intenção de obra no 

a efeito? Ou a resposta dada a 21 de abril foi só para calar os membros da 

----------------------------------------------  

É realmente notório que há políticos do nosso concelho que estão a ficar 

completamente desacreditados. E desde já estacando, não tendo nada a titulo pessoal a 

passo a ler alguns parágrafos das atas deste Órgão Municipal com responsabilidades 

--------------------------------  

Ata de 10 de fevereiro de 2017: citação “Membro da Assembleia Acílio Vaz e Gala, o 

sa informou não ter recebido qualquer justificação, pelo que não será 

-----------------------------------------------  

Ata de 21 de abril de 2017: citação “…relativamente à ausência do Membro da 

Assembleia Acílio Vaz e Gala, o Sr. Presidente da Mesa informou não ter recebido qualquer 

-------------------------------------  

Ata de 28 de abril de 2017: citação “…relativamente à ausência do Membro da 
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Assembleia Acílio Vaz e Gala, o Sr. Presidente da Mesa informou não ter recebido qualquer 

justificação, pelo que não será substituído”.

 ----------- Ata de 16 de junho de 2017, que acabamos de aprovar: citação “…relativamente à 

ausência do Membro da Assembleia Acílio Vaz e Gala, o Sr. Presidente da Mesa informou não 

ter recebido qualquer justificação, pelo que não será substituído”.

 ----------- Estas são apenas as ultimas sessões da Assembleia Municipal, se analisarmos para 

datas anteriores, certamente como todos sabem, outras situações encontraríamos.

 ----------- E estimados senhores e senhoras, membros desta Assembleia e com 

responsabilidades autárquicas, é com pe

nas listas concorrentes às próximas eleições deste órgão. Dignifiquem a Assembleia Municipal.”

 ----------- MARCOS DANIEL DA SILVA MARTINS

cumprimentos a todos os prese

 ----------- Disse querer saudar de forma mais efusiva o Frei Gil Voleibol Club, na pessoa do seu 

Presidente Fernando Pato, corpos diretivos, atletas, associados e amigos. Referiu que era uma 

associação de palmarés invejáveis, de índole internacional onde foram investidos várias 

dezenas de milhares de euros por parte do Executivo municipal. 

 ----------- Acrescentou que atualmente fruto do encerramento do IPSB, a associação viu

completamente na rua, sem local para

várias dezenas de jovens que vêm atualmente a Câmara Municipal a virar

obrigá-los, quiçá, a partir para um qualquer concelho vizinho.

 ----------- Disse que a resolução da situação não era para 

deveria ter sido para o ontem e nada se fez. 

 ----------- Referiu que este era mais um assunto, ao qual o atual Executivo não mostrou 

qualquer sensibilidade nem preocupação em encontrar soluções, mais um em muitos, demais 
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Assembleia Acílio Vaz e Gala, o Sr. Presidente da Mesa informou não ter recebido qualquer 

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

Ata de 16 de junho de 2017, que acabamos de aprovar: citação “…relativamente à 

ausência do Membro da Assembleia Acílio Vaz e Gala, o Sr. Presidente da Mesa informou não 

ter recebido qualquer justificação, pelo que não será substituído”. --------------------------------

apenas as ultimas sessões da Assembleia Municipal, se analisarmos para 

datas anteriores, certamente como todos sabem, outras situações encontraríamos.

E estimados senhores e senhoras, membros desta Assembleia e com 

responsabilidades autárquicas, é com pesar que vejo este nosso concidadão figurar de novo 

nas listas concorrentes às próximas eleições deste órgão. Dignifiquem a Assembleia Municipal.”

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

cumprimentos a todos os presentes, felicitando também os membros do Frei Gil Voleibol Club.

Disse querer saudar de forma mais efusiva o Frei Gil Voleibol Club, na pessoa do seu 

Presidente Fernando Pato, corpos diretivos, atletas, associados e amigos. Referiu que era uma 

e palmarés invejáveis, de índole internacional onde foram investidos várias 

dezenas de milhares de euros por parte do Executivo municipal.  --------------------------------

Acrescentou que atualmente fruto do encerramento do IPSB, a associação viu

completamente na rua, sem local para treinar e sem local digno para os jogos oficiais. São 

várias dezenas de jovens que vêm atualmente a Câmara Municipal a virar

los, quiçá, a partir para um qualquer concelho vizinho. --------------------------------

Disse que a resolução da situação não era para o amanhã, nem para o hoje, mas 

deveria ter sido para o ontem e nada se fez.  ----------------------------------------------------------------

Referiu que este era mais um assunto, ao qual o atual Executivo não mostrou 

qualquer sensibilidade nem preocupação em encontrar soluções, mais um em muitos, demais 
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Assembleia Acílio Vaz e Gala, o Sr. Presidente da Mesa informou não ter recebido qualquer 

-------------------------------------  

Ata de 16 de junho de 2017, que acabamos de aprovar: citação “…relativamente à 

ausência do Membro da Assembleia Acílio Vaz e Gala, o Sr. Presidente da Mesa informou não 

----------------------------------------  

apenas as ultimas sessões da Assembleia Municipal, se analisarmos para 

datas anteriores, certamente como todos sabem, outras situações encontraríamos. ----------------  

E estimados senhores e senhoras, membros desta Assembleia e com 

sar que vejo este nosso concidadão figurar de novo 

nas listas concorrentes às próximas eleições deste órgão. Dignifiquem a Assembleia Municipal.”  

iniciou a sua intervenção por dirigir os seus 

ntes, felicitando também os membros do Frei Gil Voleibol Club. -  

Disse querer saudar de forma mais efusiva o Frei Gil Voleibol Club, na pessoa do seu 

Presidente Fernando Pato, corpos diretivos, atletas, associados e amigos. Referiu que era uma 

e palmarés invejáveis, de índole internacional onde foram investidos várias 

----------------------------------------  

Acrescentou que atualmente fruto do encerramento do IPSB, a associação viu-se 

treinar e sem local digno para os jogos oficiais. São 

várias dezenas de jovens que vêm atualmente a Câmara Municipal a virar-lhe as costas e a 

---------------------------------------------  

o amanhã, nem para o hoje, mas 

-----------------------------------  

Referiu que este era mais um assunto, ao qual o atual Executivo não mostrou 

qualquer sensibilidade nem preocupação em encontrar soluções, mais um em muitos, demais 
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para o gosto e necessidades do concelho, como era o caso da União Desportiva de Bustos, do 

Mamarrosa Futebol Club, todos na vertente desportiva e outros noutras áreas, algumas tanto 

ou mais sensíveis para o povo, para o bem

 ----------- Na vertente do ignorar as p

os carrascos do IPSB e da educação na parte poente do concelho de Oliveira do Bairro. 

Acrescentou que experiências com as crianças como cobaias, achava de mau tom.

 ----------- LUÍS FILIPE FERREIRA DE CARVALHO

presentes. Felicitou o Presidente da associação Frei Gil Voleibol Club e na sua pessoa 

cumprimentou todos os elementos da referida associação, pelo excelente trabalho.

 ----------- Disse que não iria falar de obras prometidas p

em quinze dias não se poderia falar muito mais.

 ----------- Alertou para uma situação que disse já ter falado há algum tempo atrás, que eram os 

novos veículos eólicos sem matrícula, que andam a transitar na via pública, os chamad

contentores do lixo, porque o vento começou e os mesmos começam também a andar na via 

pública. Deve-se à falta de chumbadores colocando em causa a segurança dos peões, dos 

veículos a motor bem como os velocípedes.

 ----------- Dirigindo-se ao Sr. Presidente da Mes

lugar da Quinta de Além, estando a menos de um mês das eleições autárquicas, os habitantes 

do referido do lugar, iriam votar na vila da Mamarrosa para eleger o Presidente da Junta da 

União, o Presidente da Câm

facto são residentes da Mamarrosa do concelho de Oliveira do Bairro, o problema caricato é 

que toda a gente teima em dizer que o lugar da Quinta de Além pertence a Cantanhede. Ou 

seja, o terreno é de Cantanhede mas está emprestado aos residentes de Oliveira do Bairro.

 ----------- ACÁCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA 

todos os presentes. --------------------------------
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e necessidades do concelho, como era o caso da União Desportiva de Bustos, do 

Mamarrosa Futebol Club, todos na vertente desportiva e outros noutras áreas, algumas tanto 

ou mais sensíveis para o povo, para o bem-estar de todos. --------------------------------

Na vertente do ignorar as pessoas e as suas preces, questionou se têm dormido bem 

os carrascos do IPSB e da educação na parte poente do concelho de Oliveira do Bairro. 

Acrescentou que experiências com as crianças como cobaias, achava de mau tom.

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

presentes. Felicitou o Presidente da associação Frei Gil Voleibol Club e na sua pessoa 

cumprimentou todos os elementos da referida associação, pelo excelente trabalho.

Disse que não iria falar de obras prometidas pelo Sr. Presidente da Câmara, porque 

em quinze dias não se poderia falar muito mais. ---------------------------------------------------------------

Alertou para uma situação que disse já ter falado há algum tempo atrás, que eram os 

novos veículos eólicos sem matrícula, que andam a transitar na via pública, os chamad

contentores do lixo, porque o vento começou e os mesmos começam também a andar na via 

se à falta de chumbadores colocando em causa a segurança dos peões, dos 

veículos a motor bem como os velocípedes. ----------------------------------------------------------------

se ao Sr. Presidente da Mesa disse que iria falar novamente do assunto do 

lugar da Quinta de Além, estando a menos de um mês das eleições autárquicas, os habitantes 

do referido do lugar, iriam votar na vila da Mamarrosa para eleger o Presidente da Junta da 

União, o Presidente da Câmara de Oliveira do Bairro e até aqui a Lei estava correta, porque de 

facto são residentes da Mamarrosa do concelho de Oliveira do Bairro, o problema caricato é 

que toda a gente teima em dizer que o lugar da Quinta de Além pertence a Cantanhede. Ou 

terreno é de Cantanhede mas está emprestado aos residentes de Oliveira do Bairro.

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

------------------------------------------------------------------------------------------------
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e necessidades do concelho, como era o caso da União Desportiva de Bustos, do 

Mamarrosa Futebol Club, todos na vertente desportiva e outros noutras áreas, algumas tanto 

------------------------------------------------  

essoas e as suas preces, questionou se têm dormido bem 

os carrascos do IPSB e da educação na parte poente do concelho de Oliveira do Bairro. 

Acrescentou que experiências com as crianças como cobaias, achava de mau tom.----------------  

dirigiu os seus cumprimentos a todos os 

presentes. Felicitou o Presidente da associação Frei Gil Voleibol Club e na sua pessoa 

cumprimentou todos os elementos da referida associação, pelo excelente trabalho. ----------------  

elo Sr. Presidente da Câmara, porque 

-------------------------------  

Alertou para uma situação que disse já ter falado há algum tempo atrás, que eram os 

novos veículos eólicos sem matrícula, que andam a transitar na via pública, os chamados 

contentores do lixo, porque o vento começou e os mesmos começam também a andar na via 

se à falta de chumbadores colocando em causa a segurança dos peões, dos 

------------------------------------  

a disse que iria falar novamente do assunto do 

lugar da Quinta de Além, estando a menos de um mês das eleições autárquicas, os habitantes 

do referido do lugar, iriam votar na vila da Mamarrosa para eleger o Presidente da Junta da 

ara de Oliveira do Bairro e até aqui a Lei estava correta, porque de 

facto são residentes da Mamarrosa do concelho de Oliveira do Bairro, o problema caricato é 

que toda a gente teima em dizer que o lugar da Quinta de Além pertence a Cantanhede. Ou 

terreno é de Cantanhede mas está emprestado aos residentes de Oliveira do Bairro. ----  

começou por dirigir os seus cumprimentos a 

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

 ----------- “Começo por felicitar na pessoa do Sr. Engenheiro Fernando Pato, Presidente da 

Assembleia Geral, toda a Direção, todos os corpos sociais, colaboradoras, sócios e amigos do 

Frei Gil Voleibol Clube, dando

desenvolvido ao longo dos anos da vossa existência em prol do desenvolvimento desportivo 

das crianças e jovens do nosso Concelho, desejando

sucessos no vosso futuro, a nível Nacional e Internacional, merecendo u

muito especial por parte do futuro executivo Municipal. ” 

 ----------- Queda do muro na Rua Fonte da Môcha Póvoa do Carreiro: (mail a mim dirigido pelo 

Senhor Rui Coelho e que passo a ler).

 ----------- “Na sequência do contacto estabelecido e pedido de inf

breve caracterização desta situação que se arrasta há vários anos.

 ----------- A construção em causa Residência Bel TRo Car nº 70 Póvoa do Carreiro e respetivos 

muros foram construídos na década de 80. Com a instalação de algumas empresas no

terrenos contíguos traseiras da propriedade os senhores autarcas começaram a desenvolver 

algumas atividades de “parecer fazer” que são características. Como os intervenientes eram 

conhecidos, (alguns familiares) o assunto foi sempre tratado na base diria

que sempre que a Autarquia (Junta de Freguesia ou Câmara Municipal), fazia intervenções 

(baixar cota da estrada, retirar a berma, colocação de tubo de águas pluviais, 

movimentação/alisamento da superfície da estrada etc.) as intervençõ

porque mais tarde ou mais cedo a tragédia iria acontecer. O aumento de tráfego e excesso de 

carga numa estrada com aquelas condições não há construção que resista.

 ----------- O tempo foi passando e em 10/08/2007 enviamos uma exposição ao Sr.

Câmara Municipal a dar-lhe conta da situação e a pedir uma avaliação da situação. (fotos 

anexo) Não obtivemos qualquer resposta.
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Entregou a sua intervenção por escrito, a qual se transcreve na sua integra;

Começo por felicitar na pessoa do Sr. Engenheiro Fernando Pato, Presidente da 

Assembleia Geral, toda a Direção, todos os corpos sociais, colaboradoras, sócios e amigos do 

Frei Gil Voleibol Clube, dando-lhe os parabéns pelos excelentes resultados e todo o

desenvolvido ao longo dos anos da vossa existência em prol do desenvolvimento desportivo 

das crianças e jovens do nosso Concelho, desejando-vos felicidades e a continuação de 

sucessos no vosso futuro, a nível Nacional e Internacional, merecendo u

muito especial por parte do futuro executivo Municipal. ”  --------------------------------

Queda do muro na Rua Fonte da Môcha Póvoa do Carreiro: (mail a mim dirigido pelo 

Senhor Rui Coelho e que passo a ler). ----------------------------------------------------------------

“Na sequência do contacto estabelecido e pedido de informação, venho fazer uma 

breve caracterização desta situação que se arrasta há vários anos. --------------------------------

A construção em causa Residência Bel TRo Car nº 70 Póvoa do Carreiro e respetivos 

muros foram construídos na década de 80. Com a instalação de algumas empresas no

terrenos contíguos traseiras da propriedade os senhores autarcas começaram a desenvolver 

algumas atividades de “parecer fazer” que são características. Como os intervenientes eram 

conhecidos, (alguns familiares) o assunto foi sempre tratado na base diria

que sempre que a Autarquia (Junta de Freguesia ou Câmara Municipal), fazia intervenções 

(baixar cota da estrada, retirar a berma, colocação de tubo de águas pluviais, 

movimentação/alisamento da superfície da estrada etc.) as intervenções eram postas em causa 

porque mais tarde ou mais cedo a tragédia iria acontecer. O aumento de tráfego e excesso de 

carga numa estrada com aquelas condições não há construção que resista.

O tempo foi passando e em 10/08/2007 enviamos uma exposição ao Sr.

lhe conta da situação e a pedir uma avaliação da situação. (fotos 

anexo) Não obtivemos qualquer resposta. ----------------------------------------------------------------

32|112 

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

Começo por felicitar na pessoa do Sr. Engenheiro Fernando Pato, Presidente da 

Assembleia Geral, toda a Direção, todos os corpos sociais, colaboradoras, sócios e amigos do 

lhe os parabéns pelos excelentes resultados e todo o trabalho 

desenvolvido ao longo dos anos da vossa existência em prol do desenvolvimento desportivo 

vos felicidades e a continuação de 

sucessos no vosso futuro, a nível Nacional e Internacional, merecendo um reparo e um apoio 

---------------------------------------------------  

Queda do muro na Rua Fonte da Môcha Póvoa do Carreiro: (mail a mim dirigido pelo 

--------------------------------------------  

ormação, venho fazer uma 

-------------------------------------  

A construção em causa Residência Bel TRo Car nº 70 Póvoa do Carreiro e respetivos 

muros foram construídos na década de 80. Com a instalação de algumas empresas nos 

terrenos contíguos traseiras da propriedade os senhores autarcas começaram a desenvolver 

algumas atividades de “parecer fazer” que são características. Como os intervenientes eram 

conhecidos, (alguns familiares) o assunto foi sempre tratado na base diria da confiança. Notar 

que sempre que a Autarquia (Junta de Freguesia ou Câmara Municipal), fazia intervenções 

(baixar cota da estrada, retirar a berma, colocação de tubo de águas pluviais, 

es eram postas em causa 

porque mais tarde ou mais cedo a tragédia iria acontecer. O aumento de tráfego e excesso de 

carga numa estrada com aquelas condições não há construção que resista. --------------------------  

O tempo foi passando e em 10/08/2007 enviamos uma exposição ao Sr. Presidente da 

lhe conta da situação e a pedir uma avaliação da situação. (fotos 

---------------------------------------  
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 ----------- A 26/01/2016 enviamos um email ao Sr. Vice Presidente a dar conta do assunto no 

sentido de minorar o posterior

 ----------- A 12/02/2016 o muro caiu, informamos a G.N.R., os B.V.O.B os S.P.C e a Câmara 

Municipal (email ao Sr. Vice Presidente) (fotos anexo)

 ----------- A 13/02/2016 O Sr. Vice

sobre a responsabilidade da Câmara Municipal e na minha pessoa enquanto responsável pelas 

Obras Municipais.…" --------------------------------

 ----------- Os funcionários da Câmara Municipal deslocaram

conseguiram fazer uma avaliação técnica da queda do muro.

 ----------- A 07/04/2016 pedimos uma declaração sobre o conhecimento da derrocada do muro 

aos Serviços Municipais de Proteção Civil.

 ----------- A 31/05/2016 enviamos mais uma exposição ao Sr. Presidente da Câmara.

 ----------- A 07/07/2016 a Câmara envia um ofício de resposta.

 ----------- A título de conclusão continuam a ser utilizadas máquinas Retro escavadoras a 

proceder a trabalhos de nivelamento e diminuição da cota da estrada e o muro está no chão.

 ----------- Obrigado pela atenção! 

 ----------- Rui M.F.Coelho” --------------------------------

 ----------- A Bancada do partido Socialista, solicita nesta Asse

clara ao Senhor Presidente da Câmara sobre a inoperância do executivo neste caso que 

entendemos de enorme gravidade e um atentado contra o património imobiliário de uma família 

residente neste Concelho.  --------------------------------

 ----------- Para finalizar: --------------------------------

 ----------- Quero referir que partilho de tudo o que aqui vai ser proferido na intervenção do meu 
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A 26/01/2016 enviamos um email ao Sr. Vice Presidente a dar conta do assunto no 

sentido de minorar o posterior impacto. Ficou em agendar reunião. --------------------------------

A 12/02/2016 o muro caiu, informamos a G.N.R., os B.V.O.B os S.P.C e a Câmara 

Municipal (email ao Sr. Vice Presidente) (fotos anexo) --------------------------------

A 13/02/2016 O Sr. Vice-presidente envia um email a dar conta... "O assunto está 

bre a responsabilidade da Câmara Municipal e na minha pessoa enquanto responsável pelas 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Os funcionários da Câmara Municipal deslocaram-se ao local, por falta de meios não 

conseguiram fazer uma avaliação técnica da queda do muro. --------------------------------

7/04/2016 pedimos uma declaração sobre o conhecimento da derrocada do muro 

aos Serviços Municipais de Proteção Civil. ----------------------------------------------------------------

A 31/05/2016 enviamos mais uma exposição ao Sr. Presidente da Câmara.

A 07/07/2016 a Câmara envia um ofício de resposta. --------------------------------

conclusão continuam a ser utilizadas máquinas Retro escavadoras a 

proceder a trabalhos de nivelamento e diminuição da cota da estrada e o muro está no chão.

Obrigado pela atenção!  ----------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

A Bancada do partido Socialista, solicita nesta Assembleia Municipal uma justificação 

clara ao Senhor Presidente da Câmara sobre a inoperância do executivo neste caso que 

entendemos de enorme gravidade e um atentado contra o património imobiliário de uma família 

----------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

Quero referir que partilho de tudo o que aqui vai ser proferido na intervenção do meu 
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A 26/01/2016 enviamos um email ao Sr. Vice Presidente a dar conta do assunto no 

--------------------------------------  

A 12/02/2016 o muro caiu, informamos a G.N.R., os B.V.O.B os S.P.C e a Câmara 

-------------------------------------------------------  

presidente envia um email a dar conta... "O assunto está 

bre a responsabilidade da Câmara Municipal e na minha pessoa enquanto responsável pelas 

-----------------------------------  

se ao local, por falta de meios não 

---------------------------------------------  

7/04/2016 pedimos uma declaração sobre o conhecimento da derrocada do muro 

--------------------------------------  

A 31/05/2016 enviamos mais uma exposição ao Sr. Presidente da Câmara. --------------  

--------------------------------------------  

conclusão continuam a ser utilizadas máquinas Retro escavadoras a 

proceder a trabalhos de nivelamento e diminuição da cota da estrada e o muro está no chão. ---  

---------------------------------------------------  

-----------------------------  

mbleia Municipal uma justificação 

clara ao Senhor Presidente da Câmara sobre a inoperância do executivo neste caso que 

entendemos de enorme gravidade e um atentado contra o património imobiliário de uma família 

-----------------------------------------------------------  

--------------------------------  

Quero referir que partilho de tudo o que aqui vai ser proferido na intervenção do meu 
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colega de Bancada Armando Humberto, com quem trabalho politicamente há uns anos e a 

quem agradeço por me ter por amigo, mas:

 ----------- Sendo esta Assembleia Municipal a última 

despedida, tecer algumas considerações sobre a importância deste órgão. Direi que o valor de 

uma Assembleia Política, mede

expressam, pela efetiva fiscalização 

tratamento dado aos diferentes Partidos que, em função dos votos recolhidos, aqui devem 

expressar legitima e livremente a sua opinião e ser acolhida pelo executivo em funções.

 ----------- Para mim e na minha modesta o

esteve aquém do desejável, uma vez que muitas das sessões se tem parecido mais com um 

rito religioso do que com uma Assembleia Municipal, manifestando aqui de uma forma muito 

vincada que defendo o direito à 

casos pontuais esta Assembleia Municipal, não tem feito mais do que ser “UMA CAIXA DE 

RESSONÂNCIA DO EXECUTIVO CAMARÁRIO” e isso tem vindo em prejuízo de todo o 

Concelho e do seu desenvolvimento e

 ----------- Saio de consciência tranquila, porque o Partido que aqui represento sempre deu ideias 

e alternativas para uma melhor e mais transparente gestão autárquica, contributos que se 

aproveitados pelo atual executivo, teriam servido para melhor

todos os Oliveirenses. --------------------------------

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

 ----------- Presidente da União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa 

NOVO – começou por cumprimentar todos os presentes. Dirigiu um cumprimento especial ao 

Frei Gil Voleibol Club. --------------------------------

 ----------- Referiu que iria começar por um assunto que queria deixar como sugestão na 

Assembleia Municipal e que possivelmente no próximo mandato seja alvo de algum tratamento.
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colega de Bancada Armando Humberto, com quem trabalho politicamente há uns anos e a 

quem agradeço por me ter por amigo, mas: ----------------------------------------------------------------

Sendo esta Assembleia Municipal a última deste mandato, gostaria de em jeito de 

despedida, tecer algumas considerações sobre a importância deste órgão. Direi que o valor de 

uma Assembleia Política, mede-se pela qualidade e diversidade das opiniões que aqui se 

expressam, pela efetiva fiscalização aos atos do poder executivo, e pela igualdade de 

tratamento dado aos diferentes Partidos que, em função dos votos recolhidos, aqui devem 

expressar legitima e livremente a sua opinião e ser acolhida pelo executivo em funções.

Para mim e na minha modesta opinião, a importância desta Assembleia Municipal 

esteve aquém do desejável, uma vez que muitas das sessões se tem parecido mais com um 

rito religioso do que com uma Assembleia Municipal, manifestando aqui de uma forma muito 

vincada que defendo o direito à diferença e as vantagens do debate político, pois em alguns 

casos pontuais esta Assembleia Municipal, não tem feito mais do que ser “UMA CAIXA DE 

RESSONÂNCIA DO EXECUTIVO CAMARÁRIO” e isso tem vindo em prejuízo de todo o 

Concelho e do seu desenvolvimento em todas as áreas. --------------------------------

Saio de consciência tranquila, porque o Partido que aqui represento sempre deu ideias 

e alternativas para uma melhor e mais transparente gestão autárquica, contributos que se 

aproveitados pelo atual executivo, teriam servido para melhorar a gestão e qualidade de vida de 

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

Presidente da União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa 

começou por cumprimentar todos os presentes. Dirigiu um cumprimento especial ao 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Referiu que iria começar por um assunto que queria deixar como sugestão na 

Assembleia Municipal e que possivelmente no próximo mandato seja alvo de algum tratamento.
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colega de Bancada Armando Humberto, com quem trabalho politicamente há uns anos e a 

-------------------------------------  

deste mandato, gostaria de em jeito de 

despedida, tecer algumas considerações sobre a importância deste órgão. Direi que o valor de 

se pela qualidade e diversidade das opiniões que aqui se 

aos atos do poder executivo, e pela igualdade de 

tratamento dado aos diferentes Partidos que, em função dos votos recolhidos, aqui devem 

expressar legitima e livremente a sua opinião e ser acolhida pelo executivo em funções. ---------  

pinião, a importância desta Assembleia Municipal 

esteve aquém do desejável, uma vez que muitas das sessões se tem parecido mais com um 

rito religioso do que com uma Assembleia Municipal, manifestando aqui de uma forma muito 

diferença e as vantagens do debate político, pois em alguns 

casos pontuais esta Assembleia Municipal, não tem feito mais do que ser “UMA CAIXA DE 

RESSONÂNCIA DO EXECUTIVO CAMARÁRIO” e isso tem vindo em prejuízo de todo o 

----------------------------------------------------  

Saio de consciência tranquila, porque o Partido que aqui represento sempre deu ideias 

e alternativas para uma melhor e mais transparente gestão autárquica, contributos que se 

ar a gestão e qualidade de vida de 

---------------------------------      

-----------------------------------  

Presidente da União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa DUARTE 

começou por cumprimentar todos os presentes. Dirigiu um cumprimento especial ao 

----------------------------------  

Referiu que iria começar por um assunto que queria deixar como sugestão na 

Assembleia Municipal e que possivelmente no próximo mandato seja alvo de algum tratamento.  
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Disse que se referia concretamente ao desaparecimento de alguns elemento

Municipais, dos órgãos autárquicos do município. Acrescentou que apesar de uma forma 

controversa se partilhem opiniões, que muitas vezes passam ao lado, como um simples hastear 

de bandeira a meia haste, a bandeira do município. 

 ----------- Acrescenta que não é esquecido de forma propositada, porque é lembrado através de 

uma ramo de flores, com a presença, mas na sua opinião a próxima Assembleia Municipal 

deverá ter rigor, nesse tratamento. Disse que têm desaparecido alguns elementos que outrora 

compuseram a Assembleia Municipal, lembrando que recentemente tinha desaparecido o Dr. 

Fernando Vieira, homem que também tinha pertencido a esta Assembleia Municipal, teve o seu 

trabalho, o seu papel reconhecido por todos.

 ----------- Reafirma que apesar da presença, d

autarcas ter mais algum cuidado, provavelmente com algum gesto. Disse acreditar que o 

próximo Executivo Camarário, a próxima Assembleia Municipal e até as Juntas de Freguesia, 

irão ter isso em conta. --------------------------------

 ----------- Relativamente ao Frei Gil Voleibol Club, disse acompanhar desde os seus quinze anos 

de idade, que foi quando o Club nasceu. Lembra

primeiros a praticar e a fazer jogos com outras escolas.

 ----------- Todos conhecem o historial do Clu

ao Club, sendo esse o grande problema. Disse querer deixar sugestão ao Executivo que 

mesmo com pouco mais de quinze dias, do final de mandato, conseguirá possivelmente 

encontrar uma solução. --------------------------------

 ----------- A sugestão passa por uma questão muito simples, as instalações existem, apesar de 

terem uma empresa insolvente, há um proprietário do imóvel. Disse que continuava a 

desconhecer, apesar de um grande esforço que fez, face a muitos pedidos para tentar 

compreender a relação que existia entre o que é património e o que é sociedade, nunca 
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Disse que se referia concretamente ao desaparecimento de alguns elemento

dos órgãos autárquicos do município. Acrescentou que apesar de uma forma 

controversa se partilhem opiniões, que muitas vezes passam ao lado, como um simples hastear 

de bandeira a meia haste, a bandeira do município.  --------------------------------

nta que não é esquecido de forma propositada, porque é lembrado através de 

uma ramo de flores, com a presença, mas na sua opinião a próxima Assembleia Municipal 

deverá ter rigor, nesse tratamento. Disse que têm desaparecido alguns elementos que outrora 

puseram a Assembleia Municipal, lembrando que recentemente tinha desaparecido o Dr. 

Fernando Vieira, homem que também tinha pertencido a esta Assembleia Municipal, teve o seu 

trabalho, o seu papel reconhecido por todos. ----------------------------------------------------------------

Reafirma que apesar da presença, do respeito e do luto devem todos enquanto 

autarcas ter mais algum cuidado, provavelmente com algum gesto. Disse acreditar que o 

próximo Executivo Camarário, a próxima Assembleia Municipal e até as Juntas de Freguesia, 

------------------------------------------------------------------------------------------------

e ao Frei Gil Voleibol Club, disse acompanhar desde os seus quinze anos 

de idade, que foi quando o Club nasceu. Lembra-se de atletas como o Raul Águas, que foi dos 

primeiros a praticar e a fazer jogos com outras escolas. --------------------------------

Todos conhecem o historial do Club, foi apresentado. O interesse é dar continuidade 

ao Club, sendo esse o grande problema. Disse querer deixar sugestão ao Executivo que 

mesmo com pouco mais de quinze dias, do final de mandato, conseguirá possivelmente 

------------------------------------------------------------------------------------------------

assa por uma questão muito simples, as instalações existem, apesar de 

terem uma empresa insolvente, há um proprietário do imóvel. Disse que continuava a 

desconhecer, apesar de um grande esforço que fez, face a muitos pedidos para tentar 

ão que existia entre o que é património e o que é sociedade, nunca 
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Disse que se referia concretamente ao desaparecimento de alguns elementos das Assembleias 

dos órgãos autárquicos do município. Acrescentou que apesar de uma forma 

controversa se partilhem opiniões, que muitas vezes passam ao lado, como um simples hastear 

---------------------------------------------------------  

nta que não é esquecido de forma propositada, porque é lembrado através de 

uma ramo de flores, com a presença, mas na sua opinião a próxima Assembleia Municipal 

deverá ter rigor, nesse tratamento. Disse que têm desaparecido alguns elementos que outrora 

puseram a Assembleia Municipal, lembrando que recentemente tinha desaparecido o Dr. 

Fernando Vieira, homem que também tinha pertencido a esta Assembleia Municipal, teve o seu 

-----------------------------------  

o respeito e do luto devem todos enquanto 

autarcas ter mais algum cuidado, provavelmente com algum gesto. Disse acreditar que o 

próximo Executivo Camarário, a próxima Assembleia Municipal e até as Juntas de Freguesia, 

---------------------------------  

e ao Frei Gil Voleibol Club, disse acompanhar desde os seus quinze anos 

se de atletas como o Raul Águas, que foi dos 

-----------------------------------------------------  

b, foi apresentado. O interesse é dar continuidade 

ao Club, sendo esse o grande problema. Disse querer deixar sugestão ao Executivo que 

mesmo com pouco mais de quinze dias, do final de mandato, conseguirá possivelmente 

--------------------------------  

assa por uma questão muito simples, as instalações existem, apesar de 

terem uma empresa insolvente, há um proprietário do imóvel. Disse que continuava a 

desconhecer, apesar de um grande esforço que fez, face a muitos pedidos para tentar 

ão que existia entre o que é património e o que é sociedade, nunca 
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ninguém o conseguiu esclarecer e também apesar de muitas deduções que possa fazer 

tecnicamente também nunca conseguiu saber, mas sugere, porque não entrar em contacto com 

o administrador da insolvência, que presume que já esteja nomeado e que já possa tomar 

essas decisões, se não for com o administrador de insolvência, com o proprietário para que o 

clube possa continuar a praticar lá o seu desporto.

 ----------- Acrescenta que se não existem instalaçõe

Bairro que possam albergar o Frei Gil Voleibol Club, apela a que não se deixe sair o que é do 

concelho. --------------------------------

 ----------- MIGUEL RAMIRO

cumprimentos a todos os presentes.

 ----------- Disse que na presente data em que se dirigia a todos na presente Assembleia 

Municipal, queria aproveitar para deixar uma palavra, não de despedida, mas de 

reconhecimento e de valorização aos Membros da Assembleia Municipal, ao senhor Presidente 

da Câmara e Vereadores, pelo contributo que cada um tinha dado à causa pública, à vida de 

Oliveira do Bairro. Ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal, a forma positiva como 

soube conduzir os destinos da Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro saudando

 ----------- Referiu que tinha sido um privilégio e uma honra fazer parte da casa da democracia do 

concelho de Oliveira do Bairro, onde a participação de todos foi e é fundamental no processo 

de transformação que era vivida em Oliveira do Bairro, resultante em grande parte,

sugestões de muitos dos presentes. Disse estar convicto, que muito contribuíram para o 

objetivo que cada um tinha na Assembleia Municipal para a qual cada um foi eleito.

 ----------- Acrescentou que olhar para o estado do Município e procurar as dificuldad

identificar os estrangulamentos que existiam atualmente era preciso, era necessário que as 

forças democráticas saibam preparar, com ideias e projetos, o Concelho e a Região por forma a 

enfrentar o dia de amanhã que exigirá, dentro e fora do concelho, u
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ninguém o conseguiu esclarecer e também apesar de muitas deduções que possa fazer 

tecnicamente também nunca conseguiu saber, mas sugere, porque não entrar em contacto com 

insolvência, que presume que já esteja nomeado e que já possa tomar 

essas decisões, se não for com o administrador de insolvência, com o proprietário para que o 

clube possa continuar a praticar lá o seu desporto. --------------------------------

Acrescenta que se não existem instalações desportivas no concelho de Oliveira do 

Bairro que possam albergar o Frei Gil Voleibol Club, apela a que não se deixe sair o que é do 

------------------------------------------------------------------------------------------------

MIGUEL RAMIRO DUARTE FERNANDES – começou por dirigir os seus 

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

a presente data em que se dirigia a todos na presente Assembleia 

Municipal, queria aproveitar para deixar uma palavra, não de despedida, mas de 

reconhecimento e de valorização aos Membros da Assembleia Municipal, ao senhor Presidente 

, pelo contributo que cada um tinha dado à causa pública, à vida de 

Oliveira do Bairro. Ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal, a forma positiva como 

soube conduzir os destinos da Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro saudando

iu que tinha sido um privilégio e uma honra fazer parte da casa da democracia do 

concelho de Oliveira do Bairro, onde a participação de todos foi e é fundamental no processo 

de transformação que era vivida em Oliveira do Bairro, resultante em grande parte,

sugestões de muitos dos presentes. Disse estar convicto, que muito contribuíram para o 

objetivo que cada um tinha na Assembleia Municipal para a qual cada um foi eleito.

Acrescentou que olhar para o estado do Município e procurar as dificuldad

identificar os estrangulamentos que existiam atualmente era preciso, era necessário que as 

forças democráticas saibam preparar, com ideias e projetos, o Concelho e a Região por forma a 

enfrentar o dia de amanhã que exigirá, dentro e fora do concelho, uma liderança que tenha por 
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ninguém o conseguiu esclarecer e também apesar de muitas deduções que possa fazer 

tecnicamente também nunca conseguiu saber, mas sugere, porque não entrar em contacto com 

insolvência, que presume que já esteja nomeado e que já possa tomar 

essas decisões, se não for com o administrador de insolvência, com o proprietário para que o 

-----------------------------------------------------------  

s desportivas no concelho de Oliveira do 

Bairro que possam albergar o Frei Gil Voleibol Club, apela a que não se deixe sair o que é do 

--------------------------------------------------  

começou por dirigir os seus 

----------------------------------------------  

a presente data em que se dirigia a todos na presente Assembleia 

Municipal, queria aproveitar para deixar uma palavra, não de despedida, mas de 

reconhecimento e de valorização aos Membros da Assembleia Municipal, ao senhor Presidente 

, pelo contributo que cada um tinha dado à causa pública, à vida de 

Oliveira do Bairro. Ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal, a forma positiva como 

soube conduzir os destinos da Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro saudando-o por isso. 

iu que tinha sido um privilégio e uma honra fazer parte da casa da democracia do 

concelho de Oliveira do Bairro, onde a participação de todos foi e é fundamental no processo 

de transformação que era vivida em Oliveira do Bairro, resultante em grande parte, também de 

sugestões de muitos dos presentes. Disse estar convicto, que muito contribuíram para o 

objetivo que cada um tinha na Assembleia Municipal para a qual cada um foi eleito.----------------  

Acrescentou que olhar para o estado do Município e procurar as dificuldades, 

identificar os estrangulamentos que existiam atualmente era preciso, era necessário que as 

forças democráticas saibam preparar, com ideias e projetos, o Concelho e a Região por forma a 

ma liderança que tenha por 
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objetivo moldar o futuro de Oliveira do Bairro. Disse que no futuro essa liderança iria enfrentar 

grandes desafios que iriam consolidar, ou enfraquecer o destino do concelho de Oliveira do 

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

 ----------- Disse que, como costumava diz

colaboração de todos, a visão de liderança e a coragem para inovar seria mais decisiva do que 

nunca e por isso solicitava a cada um dos presentes e aqueles que iriam continuar a fazer parte 

da Assembleia Municipal e Câmara Municipal, que ajudassem a melhorar cada dia, inclusive 

nas pequenas coisas, a qualidade de vida dos munícipes de Oliveira do Bairro. 

 ----------- Em tom de conclusão disse que os próximos anos seriam anos de grandes desafios.

 ----------- Agradeceu a todos e ao concelho de Oliveira do Bairro.

 ----------- PATRÍCIA SOFIA DE LOURO LEMOS

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

 ----------- Começou por dizer que a nível nacional, todos estavam habituados a contratempos no 

arranque do ano letivo. São professores que ai

estar acabadas e não estavam, entre outros.

 ----------- Referiu que relativamente a Oliveira do Bairro, falaria de situações concretas tais 

como, um final de ano letivo 2016/2017 um pouco conturbado, com um grande colégio 

eminencia de fechar, porque no mês de junho já estava fechado, consequência disso há um 

enorme êxodo de alunos a deslocarem

Troviscal e Mamarrosa, onde residem, para o centro de Oliveira do Bairro, para o Agr

de Escolas de Oliveira do Bairro, há um acréscimo de matriculas de crianças novas no mês de 

julho.  ---  --------------------------------

 ----------- Recordou os presentes que na presente data, mais precisamente cerca das vinte 

horas o Senhor Presidente da Câmara tinha dito que depois de dois 

provavelmente seria necessário alterar alguns layouts, e que todos os pais contassem com o 
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objetivo moldar o futuro de Oliveira do Bairro. Disse que no futuro essa liderança iria enfrentar 

grandes desafios que iriam consolidar, ou enfraquecer o destino do concelho de Oliveira do 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Disse que, como costumava dizer, o século XXI iria ter um futuro radical, em que a 

colaboração de todos, a visão de liderança e a coragem para inovar seria mais decisiva do que 

nunca e por isso solicitava a cada um dos presentes e aqueles que iriam continuar a fazer parte 

a Municipal e Câmara Municipal, que ajudassem a melhorar cada dia, inclusive 

nas pequenas coisas, a qualidade de vida dos munícipes de Oliveira do Bairro. 

Em tom de conclusão disse que os próximos anos seriam anos de grandes desafios.

s e ao concelho de Oliveira do Bairro. --------------------------------

PATRÍCIA SOFIA DE LOURO LEMOS – dirigiu os seus cumprimentos a todos os 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Começou por dizer que a nível nacional, todos estavam habituados a contratempos no 

arranque do ano letivo. São professores que ainda não foram colocados, obras que deveriam 

estar acabadas e não estavam, entre outros. ----------------------------------------------------------------

Referiu que relativamente a Oliveira do Bairro, falaria de situações concretas tais 

como, um final de ano letivo 2016/2017 um pouco conturbado, com um grande colégio 

eminencia de fechar, porque no mês de junho já estava fechado, consequência disso há um 

enorme êxodo de alunos a deslocarem-se da zona da União de Freguesias de Bustos, 

Troviscal e Mamarrosa, onde residem, para o centro de Oliveira do Bairro, para o Agr

de Escolas de Oliveira do Bairro, há um acréscimo de matriculas de crianças novas no mês de 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Recordou os presentes que na presente data, mais precisamente cerca das vinte 

horas o Senhor Presidente da Câmara tinha dito que depois de dois dias do início do ano letivo, 

provavelmente seria necessário alterar alguns layouts, e que todos os pais contassem com o 
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objetivo moldar o futuro de Oliveira do Bairro. Disse que no futuro essa liderança iria enfrentar 

grandes desafios que iriam consolidar, ou enfraquecer o destino do concelho de Oliveira do 

---------------------------------------------------  

er, o século XXI iria ter um futuro radical, em que a 

colaboração de todos, a visão de liderança e a coragem para inovar seria mais decisiva do que 

nunca e por isso solicitava a cada um dos presentes e aqueles que iriam continuar a fazer parte 

a Municipal e Câmara Municipal, que ajudassem a melhorar cada dia, inclusive 

nas pequenas coisas, a qualidade de vida dos munícipes de Oliveira do Bairro.  ---------------------  

Em tom de conclusão disse que os próximos anos seriam anos de grandes desafios. -  

-----------------------------------------  

dirigiu os seus cumprimentos a todos os 

------------------------------------------------  

Começou por dizer que a nível nacional, todos estavam habituados a contratempos no 

nda não foram colocados, obras que deveriam 

-----------------------------------  

Referiu que relativamente a Oliveira do Bairro, falaria de situações concretas tais 

como, um final de ano letivo 2016/2017 um pouco conturbado, com um grande colégio na 

eminencia de fechar, porque no mês de junho já estava fechado, consequência disso há um 

se da zona da União de Freguesias de Bustos, 

Troviscal e Mamarrosa, onde residem, para o centro de Oliveira do Bairro, para o Agrupamento 

de Escolas de Oliveira do Bairro, há um acréscimo de matriculas de crianças novas no mês de 

---------------------------------------------------  

Recordou os presentes que na presente data, mais precisamente cerca das vinte 

dias do início do ano letivo, 

provavelmente seria necessário alterar alguns layouts, e que todos os pais contassem com o 
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empenho da Câmara Municipal.

 ----------- Deu conhecimento que na presente data tinha sido abordada por algumas mães que 

estavam preocupadas com a

discutido, também estavam preocupadas com a questão dos almoços, tendo

confidenciado que a criança tinha uma hora para almoço, tendo a mesma ficado quarenta e 

cinco minutos na fila, outra situação que a filha de quinze anos foi ao colo de outra colega, no 

autocarro porque nem em pé tinha lugar, entre outras situações do género.

 ----------- Questionou que perante iminência do encerramento do IPSB, perante o aumento das 

matrículas no Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro, não terá havido ninguém, ou 

nenhuma equipa que pensasse que haveria uma grande probabilidade dos constrangimentos 

referidos, poderem ocorrer no início do ano letivo 2017/2018. Questionou também se não tinha 

havido ninguém que tivesse equacionado a hipótese de começarem a desenhar estratégias, 

soluções para um problema que se antevia iminente.

 ----------- Lembrou que todas as Bancadas com assento nesta Assembleia Municipal, foram 

alertando que o encerramento do IPSB iria provocar 

transportes coletivos em Oliveira do Bairro. Sempre se foi ouvindo que estava tudo controlado, 

que o Agrupamento tinha capacidade. Passados dois meses desde o mês de julho, que 

poderiam ter sido utilizados para se p

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

 ----------- Dirigindo-se ao Senhor Presidente da Câmara questionou se iriam estar todo o 

primeiro período do ano letivo a pensar em soluções, ou vai

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

 ----------- Falando de outra questão, disse que existem alguns moradores, no lugar do Cercal 

mais propriamente na Rua do Comércio, que estavam preocupados com a segurança 

rodoviária e com a segurança das suas crianças. Foi
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empenho da Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------

Deu conhecimento que na presente data tinha sido abordada por algumas mães que 

estavam preocupadas com a questão do transporte, acreditando que o assunto esteja a ser 

discutido, também estavam preocupadas com a questão dos almoços, tendo

confidenciado que a criança tinha uma hora para almoço, tendo a mesma ficado quarenta e 

la, outra situação que a filha de quinze anos foi ao colo de outra colega, no 

autocarro porque nem em pé tinha lugar, entre outras situações do género.

Questionou que perante iminência do encerramento do IPSB, perante o aumento das 

nto de Escolas de Oliveira do Bairro, não terá havido ninguém, ou 

nenhuma equipa que pensasse que haveria uma grande probabilidade dos constrangimentos 

referidos, poderem ocorrer no início do ano letivo 2017/2018. Questionou também se não tinha 

uém que tivesse equacionado a hipótese de começarem a desenhar estratégias, 

soluções para um problema que se antevia iminente. --------------------------------

Lembrou que todas as Bancadas com assento nesta Assembleia Municipal, foram 

alertando que o encerramento do IPSB iria provocar um volume extraordinário de crianças nos 

transportes coletivos em Oliveira do Bairro. Sempre se foi ouvindo que estava tudo controlado, 

que o Agrupamento tinha capacidade. Passados dois meses desde o mês de julho, que 

poderiam ter sido utilizados para se pensar em estratégias, soluções, para se antever os 

------------------------------------------------------------------------------------------------

se ao Senhor Presidente da Câmara questionou se iriam estar todo o 

primeiro período do ano letivo a pensar em soluções, ou vai-se ser célere na resolução dos 

------------------------------------------------------------------------------------------------

outra questão, disse que existem alguns moradores, no lugar do Cercal 

mais propriamente na Rua do Comércio, que estavam preocupados com a segurança 

rodoviária e com a segurança das suas crianças. Foi-lhe dito que neste Verão por duas vezes 
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----------------------------------------------------  

Deu conhecimento que na presente data tinha sido abordada por algumas mães que 

questão do transporte, acreditando que o assunto esteja a ser 

discutido, também estavam preocupadas com a questão dos almoços, tendo-lhe mesmo sido 

confidenciado que a criança tinha uma hora para almoço, tendo a mesma ficado quarenta e 

la, outra situação que a filha de quinze anos foi ao colo de outra colega, no 

autocarro porque nem em pé tinha lugar, entre outras situações do género. ---------------------------  

Questionou que perante iminência do encerramento do IPSB, perante o aumento das 

nto de Escolas de Oliveira do Bairro, não terá havido ninguém, ou 

nenhuma equipa que pensasse que haveria uma grande probabilidade dos constrangimentos 

referidos, poderem ocorrer no início do ano letivo 2017/2018. Questionou também se não tinha 

uém que tivesse equacionado a hipótese de começarem a desenhar estratégias, 

--------------------------------------------------------  

Lembrou que todas as Bancadas com assento nesta Assembleia Municipal, foram 

um volume extraordinário de crianças nos 

transportes coletivos em Oliveira do Bairro. Sempre se foi ouvindo que estava tudo controlado, 

que o Agrupamento tinha capacidade. Passados dois meses desde o mês de julho, que 

ensar em estratégias, soluções, para se antever os 

-----------------------------------------------  

se ao Senhor Presidente da Câmara questionou se iriam estar todo o 

se ser célere na resolução dos 

------------------------------------------------  

outra questão, disse que existem alguns moradores, no lugar do Cercal 

mais propriamente na Rua do Comércio, que estavam preocupados com a segurança 

lhe dito que neste Verão por duas vezes 
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ia havendo acidentes, ao sair da garagem da sua casa. Referiu que existia no local uma curva 

apertada, e não havia nenhum sistema de controlo de velocidade, nem semáforos, nem 

passadeira, nem lomba. --------------------------------

 ----------- Deu conhecimento que algumas das casas lá existentes estavam para vend

entretanto já estavam a ser escrituradas, existindo um par de moradores que estavam 

preocupados com a segurança dos seus filhos. Questionou se era possível no futuro arranjar 

numa solução para as habitações que se encontram junto a uma curva apertada.

 ----------- ANTÓNIO PEDRO MENDES DA SILVA CAMPOS 

cumprimentos a todos os presentes. Dirigiu um especial cumprimento à Direção do Frei Gil 

Voleibol Club, dando os parabéns pelos resultados, quase únicos ao nível concelhio, desejando 

que continuem com o ótimo trabalho e dizendo que haja alguém que leve o concelho mais 

longe do que estava. --------------------------------

 ----------- Dirigindo-se ao Membro Arsélio Canas, disse que subscrevia inteiramente tudo o que 

tinha dito e acrescentava que considerava falta de ética profissional

com os Membros da Assembleia Municipal e para com o povo que os elegeu, a atitude do 

Membro Acílio Vaz e Gala. --------------------------------

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

 ----------- “Noite de despedida de um mandato, noite de balanço e

próximo.  Quatro anos passados num ápice. Quatro anos, no meu ver, francamente positivos, 

no que ao debate e exposição de ideias diz respeito. Quatro anos passados com respeito 

mútuo e ambiente de cordialidade e, atrevo

 ----------- Ressalvo três palavras que me ficaram na memória, tintas, pincéis e coerência.

 ----------- A todos, sem exceção, o meu muito obrigado por este quadriénio enriquecedor nas 

mais variadas valências. --------------------------------
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entes, ao sair da garagem da sua casa. Referiu que existia no local uma curva 

apertada, e não havia nenhum sistema de controlo de velocidade, nem semáforos, nem 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Deu conhecimento que algumas das casas lá existentes estavam para vend

entretanto já estavam a ser escrituradas, existindo um par de moradores que estavam 

preocupados com a segurança dos seus filhos. Questionou se era possível no futuro arranjar 

numa solução para as habitações que se encontram junto a uma curva apertada.

ANTÓNIO PEDRO MENDES DA SILVA CAMPOS – começou por dirigir os seus 

cumprimentos a todos os presentes. Dirigiu um especial cumprimento à Direção do Frei Gil 

Voleibol Club, dando os parabéns pelos resultados, quase únicos ao nível concelhio, desejando 

ontinuem com o ótimo trabalho e dizendo que haja alguém que leve o concelho mais 

------------------------------------------------------------------------------------------------

se ao Membro Arsélio Canas, disse que subscrevia inteiramente tudo o que 

tinha dito e acrescentava que considerava falta de ética profissional e falta de respeito para 

com os Membros da Assembleia Municipal e para com o povo que os elegeu, a atitude do 

----------------------------------------------------------------

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

“Noite de despedida de um mandato, noite de balanço e miragem para um futuro bem 

Quatro anos passados num ápice. Quatro anos, no meu ver, francamente positivos, 

no que ao debate e exposição de ideias diz respeito. Quatro anos passados com respeito 

mútuo e ambiente de cordialidade e, atrevo-me a dizer, bastante animação.

Ressalvo três palavras que me ficaram na memória, tintas, pincéis e coerência.

A todos, sem exceção, o meu muito obrigado por este quadriénio enriquecedor nas 

----------------------------------------------------------------------------------------------
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entes, ao sair da garagem da sua casa. Referiu que existia no local uma curva 

apertada, e não havia nenhum sistema de controlo de velocidade, nem semáforos, nem 

-------------------------------  

Deu conhecimento que algumas das casas lá existentes estavam para venda, 

entretanto já estavam a ser escrituradas, existindo um par de moradores que estavam 

preocupados com a segurança dos seus filhos. Questionou se era possível no futuro arranjar 

numa solução para as habitações que se encontram junto a uma curva apertada.-------------------  

começou por dirigir os seus 

cumprimentos a todos os presentes. Dirigiu um especial cumprimento à Direção do Frei Gil 

Voleibol Club, dando os parabéns pelos resultados, quase únicos ao nível concelhio, desejando 

ontinuem com o ótimo trabalho e dizendo que haja alguém que leve o concelho mais 

-----------------------------------  

se ao Membro Arsélio Canas, disse que subscrevia inteiramente tudo o que 

e falta de respeito para 

com os Membros da Assembleia Municipal e para com o povo que os elegeu, a atitude do 

-----------------------------------------------------------  

---------------------------------  

miragem para um futuro bem 

Quatro anos passados num ápice. Quatro anos, no meu ver, francamente positivos, 

no que ao debate e exposição de ideias diz respeito. Quatro anos passados com respeito 

er, bastante animação. --------------------------  

Ressalvo três palavras que me ficaram na memória, tintas, pincéis e coerência. ---------  

A todos, sem exceção, o meu muito obrigado por este quadriénio enriquecedor nas 

------------------------------  
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 ----------- Podia dizer que temos no concelho a Autoeur

 ----------- Podia dizer que temos a melhor rede viária do país, mas não era a mesma coisa.

 ----------- Podia dizer que temos a melhor rede de transportes do país, mas não era a mesma 

coisa. ---  --------------------------------

 ----------- Podia dizer que temos certames de renome internacio

coisa. ---  --------------------------------

 ----------- Podia dizer que tivemos um início de ano letivo diferente, mas não era a mesma coisa.

 ----------- Podia falar de sermos pioneiros na criação de regulamentos de apoio financeiros 

específicos, e respetivo acompanhamento, às associaçõ

coisa. ---  --------------------------------

 ----------- Podia dizer que continuamos a ter vitórias em provas de corta

forte apoio financeiro dado pela Câmara Municipal, mas não era a mesma coisa.

 ----------- Podia dizer que temos um pavilhão de ultima ge

 ----------- Podíamos ter as ruas e o comércio repletos de turistas, mas não era a mesma coisa...

 ----------- Ao invés, podemos passear pelo país, à semelhança de outros portugueses e verificar;

 ----------- Desenvolvimento de zonas industriais até perde

 ----------- Redes viárias e de transportes a servirem e todos com conforto e comodidade, (vejam 

lá que já existem autocarros com uma coisa estranha chamada WI

 ----------- Feiras e certames para todos os gostos e feitios e já com projeção internacional: 

Agitágueda; Feira Medieval em Santa Maria da Feira, Feira do Mirtilo em Sever do Vouga, 

Vagos Open Air, etc... --------------------------------

 ----------- Escola a começar com falta de auxiliares em número mínimo, tendo em vista o 

número de alunos... e tanta gente sem emprego... 
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Podia dizer que temos no concelho a Autoeuropa, mas não era a mesma coisa.

Podia dizer que temos a melhor rede viária do país, mas não era a mesma coisa.

Podia dizer que temos a melhor rede de transportes do país, mas não era a mesma 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Podia dizer que temos certames de renome internacional, mas não era a mesma 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Podia dizer que tivemos um início de ano letivo diferente, mas não era a mesma coisa.

Podia falar de sermos pioneiros na criação de regulamentos de apoio financeiros 

específicos, e respetivo acompanhamento, às associações do concelho, mas não era a mesma 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Podia dizer que continuamos a ter vitórias em provas de corta-mato, como retorno ao 

forte apoio financeiro dado pela Câmara Municipal, mas não era a mesma coisa.

Podia dizer que temos um pavilhão de ultima geração, mas não era a  mesma coisa.

Podíamos ter as ruas e o comércio repletos de turistas, mas não era a mesma coisa...

Ao invés, podemos passear pelo país, à semelhança de outros portugueses e verificar;

Desenvolvimento de zonas industriais até perder de vista. --------------------------------

Redes viárias e de transportes a servirem e todos com conforto e comodidade, (vejam 

lá que já existem autocarros com uma coisa estranha chamada WI-FI). --------------------------------

Feiras e certames para todos os gostos e feitios e já com projeção internacional: 

Agitágueda; Feira Medieval em Santa Maria da Feira, Feira do Mirtilo em Sever do Vouga, 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Escola a começar com falta de auxiliares em número mínimo, tendo em vista o 

número de alunos... e tanta gente sem emprego...  --------------------------------
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opa, mas não era a mesma coisa. --------  

Podia dizer que temos a melhor rede viária do país, mas não era a mesma coisa. ------  

Podia dizer que temos a melhor rede de transportes do país, mas não era a mesma 

---------------------------------------------------  

nal, mas não era a mesma 

---------------------------------------------------  

Podia dizer que tivemos um início de ano letivo diferente, mas não era a mesma coisa. 

Podia falar de sermos pioneiros na criação de regulamentos de apoio financeiros 

es do concelho, mas não era a mesma 

---------------------------------------------------  

mato, como retorno ao 

forte apoio financeiro dado pela Câmara Municipal, mas não era a mesma coisa. -------------------  

ração, mas não era a  mesma coisa. --  

Podíamos ter as ruas e o comércio repletos de turistas, mas não era a mesma coisa...  

Ao invés, podemos passear pelo país, à semelhança de outros portugueses e verificar; 

-------------------------------------  

Redes viárias e de transportes a servirem e todos com conforto e comodidade, (vejam 

--------------------------------  

Feiras e certames para todos os gostos e feitios e já com projeção internacional: 

Agitágueda; Feira Medieval em Santa Maria da Feira, Feira do Mirtilo em Sever do Vouga, 

----------------------------------  

Escola a começar com falta de auxiliares em número mínimo, tendo em vista o 

-----------------------------------------------------------  
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 ----------- Pavilhões de topo, não vamos mais longe, aqui ao lado em Sangalhos...

 ----------- Quanto às ruas infestadas de turistas, bom, é melhor continuarmos a preservar a 

nossa privacidade e ficarmos longe do mundo.

 ----------- Lanço, assim, um enorme desafio ao próximo Presidente da Câmara, vocês s

quem será, fazendo votos para, daqui a quatro anos e uns dias, esta folha de opinião se limitar 

aos cumprimentos iniciais da praxe.

 ----------- P.S. - Senhor Presidente da Câmara, a talho e foice, ouviu falar de mais alguma 

atividade programada pela ADERCUS, de

 ----------- P.S. 2 -Aproveitando a deixa da falha de instalações por parte do Frei Gil Voleibol 

Club, venho lembrar a falta, por parte do Senhor Presidente da Câmara do pavilhão em Oiã, 

promessa política feita, que muita utilidade 

 ----------- P.S. 3 – Na questão dos almoços / transportes escolares houve, certamente falta de 

planeamento preventivo, quando as matriculas têm cerca de dois meses. Falhou a Câmara 

Municipal, o Agrupamento ou os dois em conjunto?”

 ----------- ARMANDO HUMBERTO NOLASCO PINTO

os presentes, felicitando os Órgãos Sociais do Frei Gil Voleibol Club, todos os seus associados, 

amigos e atletas, dizendo que era impressionante a excelência do trabalho efetuado, 

valorizando a complementaridade. Em sua opinião um Executivo municipal deveria ter uma 

política associativa que apoie quer a excelência quer a complementaridade, as associações 

têm que fazer bem, mas não podem andar todas a fazer a mesma coisa e nesse aspeto o Frei 

Gil Voleibol Club dá cartas e é um exemplo que deve ser seguido.

 ----------- Disse que, gostaria de ter a solução para o problema levantado pela associação, mas 

tinha esperança que a mesma se encontre, embora sinceramente duvide, que a excelência 

daquilo que fazem possa ser compatível, com um bocadinho de tempo num pavilhão partilhado 

com outra associação. Deve ser muito mais ambicioso que isso, mas no que diz respeito a tudo 
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po, não vamos mais longe, aqui ao lado em Sangalhos...

Quanto às ruas infestadas de turistas, bom, é melhor continuarmos a preservar a 

nossa privacidade e ficarmos longe do mundo. ----------------------------------------------------------------

Lanço, assim, um enorme desafio ao próximo Presidente da Câmara, vocês s

quem será, fazendo votos para, daqui a quatro anos e uns dias, esta folha de opinião se limitar 

aos cumprimentos iniciais da praxe. ----------------------------------------------------------------

Senhor Presidente da Câmara, a talho e foice, ouviu falar de mais alguma 

atividade programada pela ADERCUS, desde a última Assembleia Municipal?

Aproveitando a deixa da falha de instalações por parte do Frei Gil Voleibol 

Club, venho lembrar a falta, por parte do Senhor Presidente da Câmara do pavilhão em Oiã, 

promessa política feita, que muita utilidade teria certamente, agora. --------------------------------

Na questão dos almoços / transportes escolares houve, certamente falta de 

planeamento preventivo, quando as matriculas têm cerca de dois meses. Falhou a Câmara 

Municipal, o Agrupamento ou os dois em conjunto?” --------------------------------

HUMBERTO NOLASCO PINTO – dirigiu os seus cumprimentos a todos 

os presentes, felicitando os Órgãos Sociais do Frei Gil Voleibol Club, todos os seus associados, 

amigos e atletas, dizendo que era impressionante a excelência do trabalho efetuado, 

complementaridade. Em sua opinião um Executivo municipal deveria ter uma 

política associativa que apoie quer a excelência quer a complementaridade, as associações 

têm que fazer bem, mas não podem andar todas a fazer a mesma coisa e nesse aspeto o Frei 

Voleibol Club dá cartas e é um exemplo que deve ser seguido. --------------------------------

Disse que, gostaria de ter a solução para o problema levantado pela associação, mas 

tinha esperança que a mesma se encontre, embora sinceramente duvide, que a excelência 

a ser compatível, com um bocadinho de tempo num pavilhão partilhado 

com outra associação. Deve ser muito mais ambicioso que isso, mas no que diz respeito a tudo 
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po, não vamos mais longe, aqui ao lado em Sangalhos... ------------------  

Quanto às ruas infestadas de turistas, bom, é melhor continuarmos a preservar a 

---------------------------------  

Lanço, assim, um enorme desafio ao próximo Presidente da Câmara, vocês sabem 

quem será, fazendo votos para, daqui a quatro anos e uns dias, esta folha de opinião se limitar 

-----------------------------------------------  

Senhor Presidente da Câmara, a talho e foice, ouviu falar de mais alguma 

sde a última Assembleia Municipal? -----------------------  

Aproveitando a deixa da falha de instalações por parte do Frei Gil Voleibol 

Club, venho lembrar a falta, por parte do Senhor Presidente da Câmara do pavilhão em Oiã, 

-------------------------------------  

Na questão dos almoços / transportes escolares houve, certamente falta de 

planeamento preventivo, quando as matriculas têm cerca de dois meses. Falhou a Câmara 

---------------------------------------------------------  

dirigiu os seus cumprimentos a todos 

os presentes, felicitando os Órgãos Sociais do Frei Gil Voleibol Club, todos os seus associados, 

amigos e atletas, dizendo que era impressionante a excelência do trabalho efetuado, 

complementaridade. Em sua opinião um Executivo municipal deveria ter uma 

política associativa que apoie quer a excelência quer a complementaridade, as associações 

têm que fazer bem, mas não podem andar todas a fazer a mesma coisa e nesse aspeto o Frei 

---------------------------------------  

Disse que, gostaria de ter a solução para o problema levantado pela associação, mas 

tinha esperança que a mesma se encontre, embora sinceramente duvide, que a excelência 

a ser compatível, com um bocadinho de tempo num pavilhão partilhado 

com outra associação. Deve ser muito mais ambicioso que isso, mas no que diz respeito a tudo 
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o que está ligado ao IPSB, o que se tem visto é muita inércia e uma angústia muito grande e 

um certo desânimo a apoderar

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

 ----------- “Esta será, tudo o indica, a última Assembleia Municipal do mandato autárquico 2013

2017. Parece-me por isso apropriado tecer algumas

trabalho durante os últimos 4 anos.

 ----------- Se por ventura tiver que ultrapassar ligeiramente o tempo que me é atribuído peço 

desde já alguma compreensão à mesa e ao Senhor Presidente da Assembleia.

 ----------- Uma primeira palavra de apreço para todos os colegas membros desta Assembleia, foi 

um prazer trabalhar com todos, aprendi com todos, e tenho por todos uma grande estima e 

amizade. Por isso um bem

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

 ----------- Um abraço especial para o meu colega de bancada, Acácio Oliveira, porque foi 

sempre um amigo e um grande companheiro de luta.

 ----------- Tenho também que deixar uma palavra especial para os dois colegas líderes de 

bancada do PSD e do CDS. O João Paulo Sol e o André Cha

trabalhar no âmbito da Comissão Permanente e com quem sempre foi fácil chegarem a 

entendimentos. O que mostra que em política, se todos tiverem acesso à mesma informação, e 

se todos estiverem disponíveis para ouvir e explica

isso para eles os dois também um grande abraço!

 ----------- Uma palavra de reconhecimento também para o Executivo, para as Senhoras e 

Senhores Vereadores e para o Senhor Presidente da Câmara, nem sempre estivemos de 

acordo, nem no conteúdo, nem na forma, o passar do tempo, o isolamento, o distanciamento, 

que para mim são as principais marcas deste Executivo nestes últimos quatro anos, só fizeram 

fortalecer em mim a convicção que se tomaram muitas opções erradas com grande
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o que está ligado ao IPSB, o que se tem visto é muita inércia e uma angústia muito grande e 

certo desânimo a apoderar-se das pessoas. ---------------------------------------------------------------

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

“Esta será, tudo o indica, a última Assembleia Municipal do mandato autárquico 2013

me por isso apropriado tecer algumas considerações sobre aquilo que foi o nosso 

trabalho durante os últimos 4 anos. ----------------------------------------------------------------

Se por ventura tiver que ultrapassar ligeiramente o tempo que me é atribuído peço 

desde já alguma compreensão à mesa e ao Senhor Presidente da Assembleia.

vra de apreço para todos os colegas membros desta Assembleia, foi 

um prazer trabalhar com todos, aprendi com todos, e tenho por todos uma grande estima e 

amizade. Por isso um bem-haja a todos, a alguns será um até já, para outros será um até 

------------------------------------------------------------------------------------------------

braço especial para o meu colega de bancada, Acácio Oliveira, porque foi 

sempre um amigo e um grande companheiro de luta. --------------------------------

Tenho também que deixar uma palavra especial para os dois colegas líderes de 

bancada do PSD e do CDS. O João Paulo Sol e o André Chambel, com quem tive o prazer de 

trabalhar no âmbito da Comissão Permanente e com quem sempre foi fácil chegarem a 

entendimentos. O que mostra que em política, se todos tiverem acesso à mesma informação, e 

se todos estiverem disponíveis para ouvir e explicar, é de facto possível criarmos consenso. Por 

isso para eles os dois também um grande abraço! --------------------------------

Uma palavra de reconhecimento também para o Executivo, para as Senhoras e 

Senhores Vereadores e para o Senhor Presidente da Câmara, nem sempre estivemos de 

do, nem no conteúdo, nem na forma, o passar do tempo, o isolamento, o distanciamento, 

que para mim são as principais marcas deste Executivo nestes últimos quatro anos, só fizeram 

fortalecer em mim a convicção que se tomaram muitas opções erradas com grande
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o que está ligado ao IPSB, o que se tem visto é muita inércia e uma angústia muito grande e 

-------------------------------  

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

“Esta será, tudo o indica, a última Assembleia Municipal do mandato autárquico 2013-

considerações sobre aquilo que foi o nosso 

------------------------------------------------  

Se por ventura tiver que ultrapassar ligeiramente o tempo que me é atribuído peço 

desde já alguma compreensão à mesa e ao Senhor Presidente da Assembleia. ---------------------  

vra de apreço para todos os colegas membros desta Assembleia, foi 

um prazer trabalhar com todos, aprendi com todos, e tenho por todos uma grande estima e 

haja a todos, a alguns será um até já, para outros será um até 

---------------------------------------------------  

braço especial para o meu colega de bancada, Acácio Oliveira, porque foi 

--------------------------------------------------------  

Tenho também que deixar uma palavra especial para os dois colegas líderes de 

mbel, com quem tive o prazer de 

trabalhar no âmbito da Comissão Permanente e com quem sempre foi fácil chegarem a 

entendimentos. O que mostra que em política, se todos tiverem acesso à mesma informação, e 

r, é de facto possível criarmos consenso. Por 

------------------------------------------------------------  

Uma palavra de reconhecimento também para o Executivo, para as Senhoras e 

Senhores Vereadores e para o Senhor Presidente da Câmara, nem sempre estivemos de 

do, nem no conteúdo, nem na forma, o passar do tempo, o isolamento, o distanciamento, 

que para mim são as principais marcas deste Executivo nestes últimos quatro anos, só fizeram 

fortalecer em mim a convicção que se tomaram muitas opções erradas com grande prejuízo 
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para o Concelho, por isso seria hipócrita da minha parte se não dissesse que espero que o 

futuro seja diferente para melhor.

 ----------- No entanto, ando na política à tempo suficiente para perceber bem, o desgaste 

pessoal, familiar e profissional que a at

aqui deixar uma palavra de reconhecimento para todo o Executivo por terem servido o 

Município da melhor forma que souberam e puderam, e também um reconhecimento especial 

para o Senhor Presidente da

frente dos destinos do município durante 12 anos, são necessários muitos sacrifícios, pessoais, 

familiares e profissionais, e tenho a convicção que durante este período procurou servir a causa

pública com honestidade e verticalidade.

 ----------- Uma última palavra para o Senhor Presidente da Assembleia e para os colegas 

membros da Mesa da Assembleia.

 ----------- Como é do conhecimento de todos, após as últimas eleições autárquicas assinei um 

memorando de entendimento sobre o funcionamento da Assembleia, enquanto representante 

da bancada do PS, com o então primeiro elemento da lista mais votada para a Assembleia 

Municipal, Dr. Manuel Nunes, que permitiu viabilizar esta Presidência da Assembleia e esta 

mesa. Fi-lo porque entendi que isso correspondia à vontade da maioria dos votantes e porque 

naquela conjuntura me pareceu que o Dr. Manuel Nunes era a pessoa que reunia as melhores 

condições para assumir um papel de liderança na afirmação e valorização da Assembleia, qu

é algo que se espera de um Presidente da Assembleia.

 ----------- Naturalmente que esta opção não foi consensual, nem mesmo dentro do meu partido 

quando mais fora (!), mas em política somos muitas vezes obrigados a tomar opções que não 

são consensuais, nem fáceis, 

mim o fundamental é sermos capazes de assumirmos aquilo que nos parece o melhor num 

dado momento e numas dadas condições e de sermos capazes de explicar os motivos dessa 

opção. A necessidade de expl
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para o Concelho, por isso seria hipócrita da minha parte se não dissesse que espero que o 

futuro seja diferente para melhor. ----------------------------------------------------------------

No entanto, ando na política à tempo suficiente para perceber bem, o desgaste 

pessoal, familiar e profissional que a atividade política inevitavelmente acarreta e por isso quero 

aqui deixar uma palavra de reconhecimento para todo o Executivo por terem servido o 

Município da melhor forma que souberam e puderam, e também um reconhecimento especial 

para o Senhor Presidente da Câmara, Mário João Oliveira, porque não é tarefa fácil estar à 

frente dos destinos do município durante 12 anos, são necessários muitos sacrifícios, pessoais, 

familiares e profissionais, e tenho a convicção que durante este período procurou servir a causa

pública com honestidade e verticalidade. ----------------------------------------------------------------

Uma última palavra para o Senhor Presidente da Assembleia e para os colegas 

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

Como é do conhecimento de todos, após as últimas eleições autárquicas assinei um 

nto sobre o funcionamento da Assembleia, enquanto representante 

da bancada do PS, com o então primeiro elemento da lista mais votada para a Assembleia 

Municipal, Dr. Manuel Nunes, que permitiu viabilizar esta Presidência da Assembleia e esta 

rque entendi que isso correspondia à vontade da maioria dos votantes e porque 

naquela conjuntura me pareceu que o Dr. Manuel Nunes era a pessoa que reunia as melhores 

condições para assumir um papel de liderança na afirmação e valorização da Assembleia, qu

é algo que se espera de um Presidente da Assembleia. --------------------------------

Naturalmente que esta opção não foi consensual, nem mesmo dentro do meu partido 

quando mais fora (!), mas em política somos muitas vezes obrigados a tomar opções que não 

são consensuais, nem fáceis, e das quais nem sempre temos a certeza absoluta, mas para 

mim o fundamental é sermos capazes de assumirmos aquilo que nos parece o melhor num 

dado momento e numas dadas condições e de sermos capazes de explicar os motivos dessa 

opção. A necessidade de explicar para mim é fundamental em política, porque a política trata 
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para o Concelho, por isso seria hipócrita da minha parte se não dissesse que espero que o 

---------------------------------------------------  

No entanto, ando na política à tempo suficiente para perceber bem, o desgaste 

ividade política inevitavelmente acarreta e por isso quero 

aqui deixar uma palavra de reconhecimento para todo o Executivo por terem servido o 

Município da melhor forma que souberam e puderam, e também um reconhecimento especial 

Câmara, Mário João Oliveira, porque não é tarefa fácil estar à 

frente dos destinos do município durante 12 anos, são necessários muitos sacrifícios, pessoais, 

familiares e profissionais, e tenho a convicção que durante este período procurou servir a causa 

-----------------------------------------  

Uma última palavra para o Senhor Presidente da Assembleia e para os colegas 

-------------------------------------------------  

Como é do conhecimento de todos, após as últimas eleições autárquicas assinei um 

nto sobre o funcionamento da Assembleia, enquanto representante 

da bancada do PS, com o então primeiro elemento da lista mais votada para a Assembleia 

Municipal, Dr. Manuel Nunes, que permitiu viabilizar esta Presidência da Assembleia e esta 

rque entendi que isso correspondia à vontade da maioria dos votantes e porque 

naquela conjuntura me pareceu que o Dr. Manuel Nunes era a pessoa que reunia as melhores 

condições para assumir um papel de liderança na afirmação e valorização da Assembleia, que 

-----------------------------------------------------  

Naturalmente que esta opção não foi consensual, nem mesmo dentro do meu partido 

quando mais fora (!), mas em política somos muitas vezes obrigados a tomar opções que não 

e das quais nem sempre temos a certeza absoluta, mas para 

mim o fundamental é sermos capazes de assumirmos aquilo que nos parece o melhor num 

dado momento e numas dadas condições e de sermos capazes de explicar os motivos dessa 

icar para mim é fundamental em política, porque a política trata 
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daquilo que é de todos, daquilo que é público e por isso carece de explicação e compreensão 

pelos outros, não necessariamente de concordância. Porque em política nem sempre podemos 

estar todos de acordo, mas todos devemos conseguir perceber o que está por trás das opções 

de cada um. --------------------------------

 ----------- Claro que depois do jogo é sempre mais fácil dizermos aquilo que teríamos feito, e 

analisando esta opção em particular, depois do jogo, ou seja, no final do mand

motivos para dizer que fiquei desiludido. Por ventura nem tudo aquilo que estava no 

memorando de entendimento foi seguido à risca, mas senti sempre, que houve a vontade de 

valorizar o trabalho da Assembleia e se mais não se conseguiu fazer f

os condicionantes externos não o facilitaram. E quando me refiro a condicionantes externos 

refiro-me a tudo, ao enquadramento legal, à perceção que em geral os munícipes têm do 

trabalho e da importância da Assembleia, ao entendimento

temos daquilo que é o nosso trabalho e da importância da Assembleia e claro também à visão 

que o Executivo tem daquilo que é o trabalho da Assembleia e da sua importância.

 ----------- Se do ponto de vista legal temos visto avanços impor

papel da Assembleia, nomeadamente com a aprovação da lei n.º 75 de 2013 e de um conjunto 

de reformas legais subsequentes, em tudo o resto há muito trabalho para fazer. Há muito 

trabalho para fazer junto dos munícipes para 

há muito trabalho para nós fazermos no sentido de valorizarmos e assumirmos em toda a sua 

plenitude o nosso papel enquanto deputados municipais, há muito trabalho para fazer no 

sentido de alterar o entendiment

 ----------- A Assembleia não se pode deixar reduzir a aspetos meramente formais, não se pode 

deixar embrenhada em discussões que muitas vezes dizem muito pouco às pessoas, a 

Assembleia tem que ser o centro das principa

sítio por excelência onde se ouve, onde se explica e onde se tomam as decisões. Uma 

Assembleia que se assuma é uma Assembleia capaz de unir o Concelho e capaz de evitar que 
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daquilo que é de todos, daquilo que é público e por isso carece de explicação e compreensão 

pelos outros, não necessariamente de concordância. Porque em política nem sempre podemos 

s de acordo, mas todos devemos conseguir perceber o que está por trás das opções 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Claro que depois do jogo é sempre mais fácil dizermos aquilo que teríamos feito, e 

analisando esta opção em particular, depois do jogo, ou seja, no final do mand

motivos para dizer que fiquei desiludido. Por ventura nem tudo aquilo que estava no 

memorando de entendimento foi seguido à risca, mas senti sempre, que houve a vontade de 

valorizar o trabalho da Assembleia e se mais não se conseguiu fazer foi porque muitas vezes 

os condicionantes externos não o facilitaram. E quando me refiro a condicionantes externos 

me a tudo, ao enquadramento legal, à perceção que em geral os munícipes têm do 

trabalho e da importância da Assembleia, ao entendimento que nós deputados municipais 

temos daquilo que é o nosso trabalho e da importância da Assembleia e claro também à visão 

que o Executivo tem daquilo que é o trabalho da Assembleia e da sua importância.

Se do ponto de vista legal temos visto avanços importantes, no sentido de valorizar o 

papel da Assembleia, nomeadamente com a aprovação da lei n.º 75 de 2013 e de um conjunto 

de reformas legais subsequentes, em tudo o resto há muito trabalho para fazer. Há muito 

trabalho para fazer junto dos munícipes para que eles entendam a importância da Assembleia, 

há muito trabalho para nós fazermos no sentido de valorizarmos e assumirmos em toda a sua 

plenitude o nosso papel enquanto deputados municipais, há muito trabalho para fazer no 

sentido de alterar o entendimento que os Executivos têm do papel da Assembleia.

A Assembleia não se pode deixar reduzir a aspetos meramente formais, não se pode 

deixar embrenhada em discussões que muitas vezes dizem muito pouco às pessoas, a 

Assembleia tem que ser o centro das principais decisões políticas do município. Tem que ser o 

sítio por excelência onde se ouve, onde se explica e onde se tomam as decisões. Uma 

Assembleia que se assuma é uma Assembleia capaz de unir o Concelho e capaz de evitar que 
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daquilo que é de todos, daquilo que é público e por isso carece de explicação e compreensão 

pelos outros, não necessariamente de concordância. Porque em política nem sempre podemos 

s de acordo, mas todos devemos conseguir perceber o que está por trás das opções 

----------------------------------------------  

Claro que depois do jogo é sempre mais fácil dizermos aquilo que teríamos feito, e 

analisando esta opção em particular, depois do jogo, ou seja, no final do mandato, não tenho 

motivos para dizer que fiquei desiludido. Por ventura nem tudo aquilo que estava no 

memorando de entendimento foi seguido à risca, mas senti sempre, que houve a vontade de 

oi porque muitas vezes 

os condicionantes externos não o facilitaram. E quando me refiro a condicionantes externos 

me a tudo, ao enquadramento legal, à perceção que em geral os munícipes têm do 

que nós deputados municipais 

temos daquilo que é o nosso trabalho e da importância da Assembleia e claro também à visão 

que o Executivo tem daquilo que é o trabalho da Assembleia e da sua importância. ----------------  

tantes, no sentido de valorizar o 

papel da Assembleia, nomeadamente com a aprovação da lei n.º 75 de 2013 e de um conjunto 

de reformas legais subsequentes, em tudo o resto há muito trabalho para fazer. Há muito 

que eles entendam a importância da Assembleia, 

há muito trabalho para nós fazermos no sentido de valorizarmos e assumirmos em toda a sua 

plenitude o nosso papel enquanto deputados municipais, há muito trabalho para fazer no 

o que os Executivos têm do papel da Assembleia. -----------------  

A Assembleia não se pode deixar reduzir a aspetos meramente formais, não se pode 

deixar embrenhada em discussões que muitas vezes dizem muito pouco às pessoas, a 

is decisões políticas do município. Tem que ser o 

sítio por excelência onde se ouve, onde se explica e onde se tomam as decisões. Uma 

Assembleia que se assuma é uma Assembleia capaz de unir o Concelho e capaz de evitar que 
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a política se separe daquilo que 

Assembleia que não aceita que propostas de recomendação, por ela efetuadas, ao Executivo 

seja simplesmente ignoradas. É uma Assembleia que exige os meios de apoio humanos e 

físicos para desempenhar c

explicações permanentes daquilo que são as opções políticas. É uma Assembleia que em 

conjunto com o Executivo define os destinos do nosso Concelho. Uma Assembleia assim 

constrói-se com todos, com os mun

senhores presidentes de junta e com o Executivo, e é fundamental para que todos nos 

possamos sentir envolvidos e comprometidos com o futuro do nosso Concelho.

 ----------- Um bem-haja a todos,”

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS 

seus cumprimentos a todos os presentes.

 ----------- Dirigiu um cumprimento especial ao Frei Gil Voleibol Club, pelo trabalho, pelas 

alegrias, pela vontade e persistência de continuar o trabalho que têm de há 

de todos os condicionalismos atuais. Quis confidenciar que os resultados do Frei Gil Voleibol 

Club, para além das alegrias de se ver clubes da terra, pessoas e jovens a terem sucesso quer 

seja fora do concelho, seja a nível de campeonat

porque é a única altura em que vê o Dr. Jorge Pato satisfeito com a derrota do Benfica, quando 

perde com o Frei Gil. --------------------------------

 ----------- Disse que gostaria de fazer um complemento ao que foi dito pelo Membro Armando 

Humberto, sobre o acordo de compromisso que houve no início do mandato entre as várias 

bancadas, relativamente ao que deveria ser o funcionamento da Assembleia Municipal, e dos 

princípios e dos pilares do que era entendido na altura e daí saiu o compromisso do PS apoiar 

a candidatura do PSD para a Mesa da Assembleia Municipal. Acrescentou que o CDS desde o 

princípio entendeu que esses compromissos faziam sentido, mas tinha havido uma vontade do 
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a política se separe daquilo que são os anseios e as vontades dos nossos munícipes. É uma 

Assembleia que não aceita que propostas de recomendação, por ela efetuadas, ao Executivo 

seja simplesmente ignoradas. É uma Assembleia que exige os meios de apoio humanos e 

físicos para desempenhar cabalmente as suas funções. É uma Assembleia que exige 

explicações permanentes daquilo que são as opções políticas. É uma Assembleia que em 

conjunto com o Executivo define os destinos do nosso Concelho. Uma Assembleia assim 

se com todos, com os munícipes, com os deputados de todas as bancadas, com os 

senhores presidentes de junta e com o Executivo, e é fundamental para que todos nos 

possamos sentir envolvidos e comprometidos com o futuro do nosso Concelho.

haja a todos,” ----------------------------------------------------------------

ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRO FEVEREIRO CHAMBEL - começou por dirigir os 

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

Dirigiu um cumprimento especial ao Frei Gil Voleibol Club, pelo trabalho, pelas 

alegrias, pela vontade e persistência de continuar o trabalho que têm de há 

de todos os condicionalismos atuais. Quis confidenciar que os resultados do Frei Gil Voleibol 

Club, para além das alegrias de se ver clubes da terra, pessoas e jovens a terem sucesso quer 

seja fora do concelho, seja a nível de campeonatos nacionais, lhe dão um prazer especial, 

porque é a única altura em que vê o Dr. Jorge Pato satisfeito com a derrota do Benfica, quando 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Disse que gostaria de fazer um complemento ao que foi dito pelo Membro Armando 

o acordo de compromisso que houve no início do mandato entre as várias 

bancadas, relativamente ao que deveria ser o funcionamento da Assembleia Municipal, e dos 

princípios e dos pilares do que era entendido na altura e daí saiu o compromisso do PS apoiar 

candidatura do PSD para a Mesa da Assembleia Municipal. Acrescentou que o CDS desde o 

princípio entendeu que esses compromissos faziam sentido, mas tinha havido uma vontade do 
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são os anseios e as vontades dos nossos munícipes. É uma 

Assembleia que não aceita que propostas de recomendação, por ela efetuadas, ao Executivo 

seja simplesmente ignoradas. É uma Assembleia que exige os meios de apoio humanos e 

abalmente as suas funções. É uma Assembleia que exige 

explicações permanentes daquilo que são as opções políticas. É uma Assembleia que em 

conjunto com o Executivo define os destinos do nosso Concelho. Uma Assembleia assim 

ícipes, com os deputados de todas as bancadas, com os 

senhores presidentes de junta e com o Executivo, e é fundamental para que todos nos 

possamos sentir envolvidos e comprometidos com o futuro do nosso Concelho. ---------------------  

----------------------------------------------------  

começou por dirigir os 

---------------------------------------  

Dirigiu um cumprimento especial ao Frei Gil Voleibol Club, pelo trabalho, pelas 

alegrias, pela vontade e persistência de continuar o trabalho que têm de há vários anos, apesar 

de todos os condicionalismos atuais. Quis confidenciar que os resultados do Frei Gil Voleibol 

Club, para além das alegrias de se ver clubes da terra, pessoas e jovens a terem sucesso quer 

os nacionais, lhe dão um prazer especial, 

porque é a única altura em que vê o Dr. Jorge Pato satisfeito com a derrota do Benfica, quando 

-----------------------------------  

Disse que gostaria de fazer um complemento ao que foi dito pelo Membro Armando 

o acordo de compromisso que houve no início do mandato entre as várias 

bancadas, relativamente ao que deveria ser o funcionamento da Assembleia Municipal, e dos 

princípios e dos pilares do que era entendido na altura e daí saiu o compromisso do PS apoiar 

candidatura do PSD para a Mesa da Assembleia Municipal. Acrescentou que o CDS desde o 

princípio entendeu que esses compromissos faziam sentido, mas tinha havido uma vontade do 
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PS em apoiar a Mesa proposta pelo PSD para dirigir os trabalhos.

 ----------- Dá conhecimento que houve alguns compromissos que faltaram ao seu cumprimento, 

muitos deles, como já tinha sido referido, por culpa de razões externas. Era entendimento que 

sendo do mesmo partido o Presidente da Câmara e o Presidente da Mesa da Assembleia, 

haveria possibilidade de haver mais abertura para que algumas dessas necessidades e daquilo 

que achavam que a Assembleia Municipal poderia ter, principalmente a nível de apoio de 

funcionamento, pudessem ser levadas a bom porto, mas várias razões fizeram com que isso 

não acontecesse. --------------------------------

 ----------- Acrescenta que o que se tem notado, e que faz parte da vontade e dos compromissos 

da candidatura do CDS à Assembleia Municipal, liderada pelo Senhor Francisco Martins, é que 

há a necessidade que a Assembleia Municipal seja cada vez mais 

independência passa muito pelo funcionamento diário. Um funcionário afeto a cem por cento, 

porque o trabalho da Assembleia também passa muito por pesquisa, por ver as questões legais 

para não se dar um passo à frente do que é permitido por

físicos seriam muito importantes e infelizmente não foi conseguido. 

 ----------- Disse que para si tem sido um prazer, uma honra e um orgulho servir na Assembleia 

Municipal e na Comissão Permanente sob a presidência do Doutor Manue

dito pelo Membro Armando Humberto, tem sido também apanágio sob a presidência do Senhor 

Presidente da Mesa e foi a primeira vez que foi efetivo, que apesar das cores partidárias 

diferentes os lideres das bancadas dos últimos dois mandat

juntamente com o Senhor Presidente e com os Membros da Mesa, o que realmente era 

importante e antes de se iniciar os trabalhos de cada Assembleia Municipal e ai sim começava 

o jogo partidário e o combate político e antes disso er

preparado da melhor forma, que houvesse o maior consenso possível para que tudo tivesse 

bem preparado, consensual, que os documentos e a ordem de trabalhos estivesse preparada, 

tudo estivesse em condições para quando o comba
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PS em apoiar a Mesa proposta pelo PSD para dirigir os trabalhos. --------------------------------

nto que houve alguns compromissos que faltaram ao seu cumprimento, 

muitos deles, como já tinha sido referido, por culpa de razões externas. Era entendimento que 

sendo do mesmo partido o Presidente da Câmara e o Presidente da Mesa da Assembleia, 

sibilidade de haver mais abertura para que algumas dessas necessidades e daquilo 

que achavam que a Assembleia Municipal poderia ter, principalmente a nível de apoio de 

funcionamento, pudessem ser levadas a bom porto, mas várias razões fizeram com que isso 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Acrescenta que o que se tem notado, e que faz parte da vontade e dos compromissos 

da candidatura do CDS à Assembleia Municipal, liderada pelo Senhor Francisco Martins, é que 

há a necessidade que a Assembleia Municipal seja cada vez mais 

independência passa muito pelo funcionamento diário. Um funcionário afeto a cem por cento, 

porque o trabalho da Assembleia também passa muito por pesquisa, por ver as questões legais 

para não se dar um passo à frente do que é permitido por Lei. Recursos humanos, técnicos e 

físicos seriam muito importantes e infelizmente não foi conseguido.  --------------------------------

Disse que para si tem sido um prazer, uma honra e um orgulho servir na Assembleia 

Municipal e na Comissão Permanente sob a presidência do Doutor Manue

dito pelo Membro Armando Humberto, tem sido também apanágio sob a presidência do Senhor 

Presidente da Mesa e foi a primeira vez que foi efetivo, que apesar das cores partidárias 

diferentes os lideres das bancadas dos últimos dois mandatos sempre conseguiram ver, 

juntamente com o Senhor Presidente e com os Membros da Mesa, o que realmente era 

importante e antes de se iniciar os trabalhos de cada Assembleia Municipal e ai sim começava 

o jogo partidário e o combate político e antes disso era necessário que tudo estivesse 

preparado da melhor forma, que houvesse o maior consenso possível para que tudo tivesse 

bem preparado, consensual, que os documentos e a ordem de trabalhos estivesse preparada, 

tudo estivesse em condições para quando o combate político começasse as coisas estivessem 
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---------------------------------------  

nto que houve alguns compromissos que faltaram ao seu cumprimento, 

muitos deles, como já tinha sido referido, por culpa de razões externas. Era entendimento que 

sendo do mesmo partido o Presidente da Câmara e o Presidente da Mesa da Assembleia, 

sibilidade de haver mais abertura para que algumas dessas necessidades e daquilo 

que achavam que a Assembleia Municipal poderia ter, principalmente a nível de apoio de 

funcionamento, pudessem ser levadas a bom porto, mas várias razões fizeram com que isso 

---------------------------------------  

Acrescenta que o que se tem notado, e que faz parte da vontade e dos compromissos 

da candidatura do CDS à Assembleia Municipal, liderada pelo Senhor Francisco Martins, é que 

há a necessidade que a Assembleia Municipal seja cada vez mais independente e a 

independência passa muito pelo funcionamento diário. Um funcionário afeto a cem por cento, 

porque o trabalho da Assembleia também passa muito por pesquisa, por ver as questões legais 

Lei. Recursos humanos, técnicos e 

------------------------------------  

Disse que para si tem sido um prazer, uma honra e um orgulho servir na Assembleia 

Municipal e na Comissão Permanente sob a presidência do Doutor Manuel Nunes e o que foi 

dito pelo Membro Armando Humberto, tem sido também apanágio sob a presidência do Senhor 

Presidente da Mesa e foi a primeira vez que foi efetivo, que apesar das cores partidárias 

os sempre conseguiram ver, 

juntamente com o Senhor Presidente e com os Membros da Mesa, o que realmente era 

importante e antes de se iniciar os trabalhos de cada Assembleia Municipal e ai sim começava 

a necessário que tudo estivesse 

preparado da melhor forma, que houvesse o maior consenso possível para que tudo tivesse 

bem preparado, consensual, que os documentos e a ordem de trabalhos estivesse preparada, 

te político começasse as coisas estivessem 
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bem assentes do ponto de vista organizativo e do maior interesse para o concelho.

 ----------- Referiu que quando se discutia na Assembleia Municipal, era sempre para o bem do 

concelho, eram poucas as vezes, exceto quando se

quais gosta muito, não se podem esquecer que são eleitos diretamente como membros da 

Assembleia Municipal, os Presidentes de Junta representam as suas freguesias sendo esse o 

seu papel e os Membros da Assembleia devem

preparar as intervenções para as Assembleias Municipais e quando se fala e discute, tem que 

se ter sempre em mente que é o bem comum do concelho que os traz à Assembleia Municipal 

como Membros eleitos. --------------------------------

 ----------- Sugeriu que no período da campanha para as eleições autárquicas, que é quando se 

dá a entender às pessoas a forma como se vai atuar durante o mandato, e a campanha deverá 

ser feita a favor do concelho e dos munícipes, não deverá ser feita a favor do partido que cada 

um representa. --------------------------------

 ----------- Acrescenta que o que deve ser levado durante a campanha é o que se tem de melhor 

para o concelho e não tanto aquilo que os outros têm de menos bom e só assim os munícipes 

conseguirão decidir qual o projeto que devem votar. Apela a que seja

 ----------- MIGUEL DA SILVA OLIVEIRA

 ----------- Fez um cumprimento especial ao Frei Gil Voleibol Club que tem alguns anos de 

existência sendo um marco da instituição que representam e que não trata 

concelho de Oliveira do Bairro, trata também de jovens que queiram vir praticar uma 

modalidade que não há nos seus concelhos e isso é uma prova que não se possa perder uma 

marca que não existe há volta nos municípios que rodeiam o concelho 

Um bem-haja, pelo trabalho que fazem, porque não existe comparação e esse esforço, mesmo 

vindo jovens de outros concelhos para praticarem a modalidade engrandecem também o nome 

de Oliveira do Bairro. --------------------------------
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bem assentes do ponto de vista organizativo e do maior interesse para o concelho.

Referiu que quando se discutia na Assembleia Municipal, era sempre para o bem do 

concelho, eram poucas as vezes, exceto quando se entrava com picardias ideológicas das 

quais gosta muito, não se podem esquecer que são eleitos diretamente como membros da 

Assembleia Municipal, os Presidentes de Junta representam as suas freguesias sendo esse o 

seu papel e os Membros da Assembleia devem representar o concelho e quando estão a 

preparar as intervenções para as Assembleias Municipais e quando se fala e discute, tem que 

se ter sempre em mente que é o bem comum do concelho que os traz à Assembleia Municipal 

------------------------------------------------------------------------------------------------

no período da campanha para as eleições autárquicas, que é quando se 

dá a entender às pessoas a forma como se vai atuar durante o mandato, e a campanha deverá 

ser feita a favor do concelho e dos munícipes, não deverá ser feita a favor do partido que cada 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Acrescenta que o que deve ser levado durante a campanha é o que se tem de melhor 

para o concelho e não tanto aquilo que os outros têm de menos bom e só assim os munícipes 

conseguirão decidir qual o projeto que devem votar. Apela a que seja uma campanha saudável.

MIGUEL DA SILVA OLIVEIRA – dirigiu os seus cumprimentos a todos os presentes.

Fez um cumprimento especial ao Frei Gil Voleibol Club que tem alguns anos de 

existência sendo um marco da instituição que representam e que não trata 

concelho de Oliveira do Bairro, trata também de jovens que queiram vir praticar uma 

modalidade que não há nos seus concelhos e isso é uma prova que não se possa perder uma 

marca que não existe há volta nos municípios que rodeiam o concelho 

haja, pelo trabalho que fazem, porque não existe comparação e esse esforço, mesmo 

vindo jovens de outros concelhos para praticarem a modalidade engrandecem também o nome 

------------------------------------------------------------------------------------------------
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bem assentes do ponto de vista organizativo e do maior interesse para o concelho. ----------------  

Referiu que quando se discutia na Assembleia Municipal, era sempre para o bem do 

entrava com picardias ideológicas das 

quais gosta muito, não se podem esquecer que são eleitos diretamente como membros da 

Assembleia Municipal, os Presidentes de Junta representam as suas freguesias sendo esse o 

representar o concelho e quando estão a 

preparar as intervenções para as Assembleias Municipais e quando se fala e discute, tem que 

se ter sempre em mente que é o bem comum do concelho que os traz à Assembleia Municipal 

--------------------------------  

no período da campanha para as eleições autárquicas, que é quando se 

dá a entender às pessoas a forma como se vai atuar durante o mandato, e a campanha deverá 

ser feita a favor do concelho e dos munícipes, não deverá ser feita a favor do partido que cada 

-------------------------------------------  

Acrescenta que o que deve ser levado durante a campanha é o que se tem de melhor 

para o concelho e não tanto aquilo que os outros têm de menos bom e só assim os munícipes 

uma campanha saudável.  

dirigiu os seus cumprimentos a todos os presentes. -  

Fez um cumprimento especial ao Frei Gil Voleibol Club que tem alguns anos de 

existência sendo um marco da instituição que representam e que não trata de jovens só do 

concelho de Oliveira do Bairro, trata também de jovens que queiram vir praticar uma 

modalidade que não há nos seus concelhos e isso é uma prova que não se possa perder uma 

marca que não existe há volta nos municípios que rodeiam o concelho de Oliveira do Bairro. 

haja, pelo trabalho que fazem, porque não existe comparação e esse esforço, mesmo 

vindo jovens de outros concelhos para praticarem a modalidade engrandecem também o nome 

-----------------------------------  
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 ----------- Agradeceu também a oportunidade

participar de ter aprendido e de ter contribuído de forma a esclarecer todos os Membros deste 

órgão. Disse que era o momento de reflexão, se cada um contribuiu o suficiente para o número 

de votos que está a representar nesta Assembleia. 

 ----------- Disse que poderia dizer que era o responsável por conseguir tentar perceber 5% do 

orçamento da Câmara Municipal e sabe onde já se encontravam três virgula um milhões de 

euros de passivo. --------------------------------

 ----------- Para si foi um mandato de aprendizagem, 

mas espera continuar a contribuir para que este órgão consiga ser mais objetivo, ter melhores 

projetos e ser um concelho de referência no distrito de Aveiro.

 ----------- Lembra o pedido de esclarecimento dirigido ao Sr. Presiden

Assembleia, e a sua intervenção neste órgão foi para esclarecimento de todos, para que todos 

tomassem uma decisão consciente e não individualizada. Dirigindo

Câmara disse que a EDP disponibilizou os dados mas

tinha sido para cinco anos. --------------------------------

 ----------- Solicitou ao Presidente da Mesa que solicitasse ao Senhor presidente da Câmara os 

dados da EDP para cinco anos.

 ----------- JOÃO PAULO CASTELO DA ASSUNÇÃO SOL

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

 ----------- Dirigiu um cumprimento especial para os dirigentes do Frei Gil Voleibol Club, pela 

apresentação feita, pelo trabalho que tem desenvolvido, fazendo todos força para que o Club 

possa continuar no futuro. --------------------------------

 ----------- Disse que queria deixar duas questões que tem

como se estava no final de mandato queria deixá

Câmara, sendo que uma das questões se prendia com o alargamento do cemitério de Vila 
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Agradeceu também a oportunidade que lhe foi dada, durante este mandato, a 

participar de ter aprendido e de ter contribuído de forma a esclarecer todos os Membros deste 

órgão. Disse que era o momento de reflexão, se cada um contribuiu o suficiente para o número 

entar nesta Assembleia.  --------------------------------

Disse que poderia dizer que era o responsável por conseguir tentar perceber 5% do 

orçamento da Câmara Municipal e sabe onde já se encontravam três virgula um milhões de 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Para si foi um mandato de aprendizagem, das poucas vezes que esteve presente, 

mas espera continuar a contribuir para que este órgão consiga ser mais objetivo, ter melhores 

projetos e ser um concelho de referência no distrito de Aveiro. --------------------------------

Lembra o pedido de esclarecimento dirigido ao Sr. Presidente da Câmara, na última 

Assembleia, e a sua intervenção neste órgão foi para esclarecimento de todos, para que todos 

tomassem uma decisão consciente e não individualizada. Dirigindo-se ao Sr. Presidente da 

Câmara disse que a EDP disponibilizou os dados mas apenas para um ano e o seu pedido 

----------------------------------------------------------------

Solicitou ao Presidente da Mesa que solicitasse ao Senhor presidente da Câmara os 

dados da EDP para cinco anos. ----------------------------------------------------------------

JOÃO PAULO CASTELO DA ASSUNÇÃO SOL – começou por cumprimentar todos 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirigiu um cumprimento especial para os dirigentes do Frei Gil Voleibol Club, pela 

apresentação feita, pelo trabalho que tem desenvolvido, fazendo todos força para que o Club 

----------------------------------------------------------------

Disse que queria deixar duas questões que tem a vindo a trazer a estar Assembleia e 

como se estava no final de mandato queria deixá-las novamente ao Senhor Presidente da 

Câmara, sendo que uma das questões se prendia com o alargamento do cemitério de Vila 
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que lhe foi dada, durante este mandato, a 

participar de ter aprendido e de ter contribuído de forma a esclarecer todos os Membros deste 

órgão. Disse que era o momento de reflexão, se cada um contribuiu o suficiente para o número 

----------------------------------------------------------  

Disse que poderia dizer que era o responsável por conseguir tentar perceber 5% do 

orçamento da Câmara Municipal e sabe onde já se encontravam três virgula um milhões de 

---------------------------------------  

das poucas vezes que esteve presente, 

mas espera continuar a contribuir para que este órgão consiga ser mais objetivo, ter melhores 

--------------------------------------------  

te da Câmara, na última 

Assembleia, e a sua intervenção neste órgão foi para esclarecimento de todos, para que todos 

se ao Sr. Presidente da 

apenas para um ano e o seu pedido 

-----------------------------------------------------------  

Solicitou ao Presidente da Mesa que solicitasse ao Senhor presidente da Câmara os 

-----------------------------------------------------  

começou por cumprimentar todos 

---------------------------------------------  

Dirigiu um cumprimento especial para os dirigentes do Frei Gil Voleibol Club, pela 

apresentação feita, pelo trabalho que tem desenvolvido, fazendo todos força para que o Club 

------------------------------------------------------------  

a vindo a trazer a estar Assembleia e 

las novamente ao Senhor Presidente da 

Câmara, sendo que uma das questões se prendia com o alargamento do cemitério de Vila 
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Verde, tendo sido dito na última Assembleia qu

mandato e por isso gostaria de saber o ponto de situação, se iria ser resolvida ou não.

 ----------- Outro assunto que o preocupa bastante é a questão da recolha dos lixos e gostaria 

que o Senhor Presidente da Câmara o

verificado que a recolha do lixo na Alameda da cidade tem sido feita pela empresa ERSUC e 

por isso gostaria de saber se tinha sido a empresa LUSAGUA a subcontratar a ERSUC ou se 

tinha sido a Câmara Municipal a dar essas indicações. Acrescenta que a presente Assembleia 

contratou uma empresa de recolha de resíduos sólidos, que não tem corrido muito bem, mas 

ultimamente tem verificado que era outra empresa a fazer essa recolha.

 ----------- Entregou a sua intervenção p

 ----------- “Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, permita

trabalhos uma pequena perspetiva pessoal sobre o passado, o presente e o futuro enquanto 

deputado na Assembleia Municipal d

 ----------- Ao longo dos últimos 12 anos tive a oportunidade e o privilégio de representar o 

Partido Social Democrata, mas muito mais do que isso, tive a honra e a responsabilidade de 

representar todos os munícipes do nosso concelho na casa da 

Oliveira do Bairro que é esta Assembleia Municipal.

 ----------- Entrei nesta Assembleia com 27 anos, dei sempre o meu melhor, respeitando o meu 

partido, mas decidindo sempre no senti

e para os munícipes.---------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------- Naturalmente, nem todas as decisões se vieram a revelar as mais corretas, mas na 

sua imensa maioria votaria e decidiria hoje exatamente da mesma forma que o fiz ao longo 

destes últimos 12 anos.------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------- O concelho de Oliveira do Bairro mudou muito, 
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Verde, tendo sido dito na última Assembleia que esse assunto seria resolvido antes do final do 

mandato e por isso gostaria de saber o ponto de situação, se iria ser resolvida ou não.

Outro assunto que o preocupa bastante é a questão da recolha dos lixos e gostaria 

que o Senhor Presidente da Câmara o esclarecesse sobre uma situação que ultimamente tem 

verificado que a recolha do lixo na Alameda da cidade tem sido feita pela empresa ERSUC e 

por isso gostaria de saber se tinha sido a empresa LUSAGUA a subcontratar a ERSUC ou se 

ipal a dar essas indicações. Acrescenta que a presente Assembleia 

contratou uma empresa de recolha de resíduos sólidos, que não tem corrido muito bem, mas 

ultimamente tem verificado que era outra empresa a fazer essa recolha. -------------------------------

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

“Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, permita-me neste ponto da ordem de 

trabalhos uma pequena perspetiva pessoal sobre o passado, o presente e o futuro enquanto 

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

Ao longo dos últimos 12 anos tive a oportunidade e o privilégio de representar o 

Partido Social Democrata, mas muito mais do que isso, tive a honra e a responsabilidade de 

representar todos os munícipes do nosso concelho na casa da democracia do concelho de 

Oliveira do Bairro que é esta Assembleia Municipal.----------------------------------------------------------

Entrei nesta Assembleia com 27 anos, dei sempre o meu melhor, respeitando o meu 

partido, mas decidindo sempre no sentido do que acreditava ser o melhor para o meu concelho 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Naturalmente, nem todas as decisões se vieram a revelar as mais corretas, mas na 

sua imensa maioria votaria e decidiria hoje exatamente da mesma forma que o fiz ao longo 

------------------------------------------------------------------------------------------------

O concelho de Oliveira do Bairro mudou muito, e mudou para muito melhor.
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e esse assunto seria resolvido antes do final do 

mandato e por isso gostaria de saber o ponto de situação, se iria ser resolvida ou não. -----------  

Outro assunto que o preocupa bastante é a questão da recolha dos lixos e gostaria 

esclarecesse sobre uma situação que ultimamente tem 

verificado que a recolha do lixo na Alameda da cidade tem sido feita pela empresa ERSUC e 

por isso gostaria de saber se tinha sido a empresa LUSAGUA a subcontratar a ERSUC ou se 

ipal a dar essas indicações. Acrescenta que a presente Assembleia 

contratou uma empresa de recolha de resíduos sólidos, que não tem corrido muito bem, mas 

-------------------------------  

or escrito, a qual se transcreve na sua integra; -------------  

me neste ponto da ordem de 

trabalhos uma pequena perspetiva pessoal sobre o passado, o presente e o futuro enquanto 

---------------------------------------------------  

Ao longo dos últimos 12 anos tive a oportunidade e o privilégio de representar o 

Partido Social Democrata, mas muito mais do que isso, tive a honra e a responsabilidade de 

democracia do concelho de 

----------------------------------------------------------  

Entrei nesta Assembleia com 27 anos, dei sempre o meu melhor, respeitando o meu 

do do que acreditava ser o melhor para o meu concelho 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Naturalmente, nem todas as decisões se vieram a revelar as mais corretas, mas na 

sua imensa maioria votaria e decidiria hoje exatamente da mesma forma que o fiz ao longo 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

e mudou para muito melhor.-------------- 
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 ----------- Uma palavra para o Sr. Presidente da Câmara Mário João Oliveira, nem sempre foi 

fácil lidar politicamente consigo, muitas vezes uma palavra, uma explicação, uma opinião, 

tornaria tudo diferente, mas a vida é assim 

 ----------- O Sr. Mário João Oliveira, os seus executivos e esta Assembleia Municipal 

desenvolveram e elevaram o nosso Concelho para um patamar muito elevado, muito obrigado 

a todos, em nome dos munícipes d

 ----------- A Assembleia Municipal, com o empenho de todos os seus membros e especialmente 

no exemplo dos seus 2 presidentes que tive o privilégio de acompanhar, Dias Cardoso, 1 

mandato, e Manuel Nunes 2 man

ao longo dos últimos anos, também mudou muito.

 ----------- A Assembleia Municipal é hoje em dia um órgão muito mais próximo dos munícipes, 

das freguesias, das associações, das empresas e de todos aqueles que vivem ou trabalham no 

nosso concelho. A Assembleia Municipal é um ator fundamental para a democracia e está mais 

presente na sociedade Oliveirense do que alguma vez esteve.

 ----------- Agora é tempo de olhar para o futuro, novos tempos de avizinham, fecha

autárquico de 12 anos, entendi por razões pessoais, profissionais e políticas que era tempo de 

dar oportunidade e espaço a outros, para trabalharem e

município e pelas nossas terras.

 ----------- Acredito que é sempre possível fazer mais e melhor, seja na vida pessoal, profissional 

ou política, e é isso mesmo que espero do próximo Executivo Municipal, da próxima 

Assembleia e de todos os próximos responsáveis autárquicos eleitos.

Mais desenvolvimento, mais crescimento, mais obras, mais proximidade aos munícipes, 

melhores condições de vida, em suma um futuro cada vez melhor para a nossa terra, para 

todos nós, para os nossos filhos e netos.

 ----------- Antes de terminar esta pequena intervenção, um cumprimento p

deputados municipais que compuseram esta Assembleia ao longo destes últimos 12 anos, e 
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Uma palavra para o Sr. Presidente da Câmara Mário João Oliveira, nem sempre foi 

fácil lidar politicamente consigo, muitas vezes uma palavra, uma explicação, uma opinião, 

tornaria tudo diferente, mas a vida é assim e não somos todos iguais.-----------------------------------

O Sr. Mário João Oliveira, os seus executivos e esta Assembleia Municipal 

desenvolveram e elevaram o nosso Concelho para um patamar muito elevado, muito obrigado 

a todos, em nome dos munícipes do nosso concelho, pelo esforço e dedicação à causa pública.

A Assembleia Municipal, com o empenho de todos os seus membros e especialmente 

no exemplo dos seus 2 presidentes que tive o privilégio de acompanhar, Dias Cardoso, 1 

mandato, e Manuel Nunes 2 mandatos, e com as alterações legislativas que foram ocorrendo 

ao longo dos últimos anos, também mudou muito.-------------------------------------------------------------

A Assembleia Municipal é hoje em dia um órgão muito mais próximo dos munícipes, 

guesias, das associações, das empresas e de todos aqueles que vivem ou trabalham no 

nosso concelho. A Assembleia Municipal é um ator fundamental para a democracia e está mais 

presente na sociedade Oliveirense do que alguma vez esteve.----------------------

Agora é tempo de olhar para o futuro, novos tempos de avizinham, fecha

autárquico de 12 anos, entendi por razões pessoais, profissionais e políticas que era tempo de 

dar oportunidade e espaço a outros, para trabalharem e darem o seu melhor pelo nosso 

município e pelas nossas terras.------------------------------------------------------------------------------------

Acredito que é sempre possível fazer mais e melhor, seja na vida pessoal, profissional 

o mesmo que espero do próximo Executivo Municipal, da próxima 

Assembleia e de todos os próximos responsáveis autárquicos eleitos.-----------------------------------

Mais desenvolvimento, mais crescimento, mais obras, mais proximidade aos munícipes, 

s condições de vida, em suma um futuro cada vez melhor para a nossa terra, para 

todos nós, para os nossos filhos e netos.-------------------------------------------------------------------------

Antes de terminar esta pequena intervenção, um cumprimento p

deputados municipais que compuseram esta Assembleia ao longo destes últimos 12 anos, e 
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Uma palavra para o Sr. Presidente da Câmara Mário João Oliveira, nem sempre foi 

fácil lidar politicamente consigo, muitas vezes uma palavra, uma explicação, uma opinião, 

----------------------------------- 

O Sr. Mário João Oliveira, os seus executivos e esta Assembleia Municipal 

desenvolveram e elevaram o nosso Concelho para um patamar muito elevado, muito obrigado 

o nosso concelho, pelo esforço e dedicação à causa pública. 

A Assembleia Municipal, com o empenho de todos os seus membros e especialmente 

no exemplo dos seus 2 presidentes que tive o privilégio de acompanhar, Dias Cardoso, 1 

datos, e com as alterações legislativas que foram ocorrendo 

------------------------------------------------------------- 

A Assembleia Municipal é hoje em dia um órgão muito mais próximo dos munícipes, 

guesias, das associações, das empresas e de todos aqueles que vivem ou trabalham no 

nosso concelho. A Assembleia Municipal é um ator fundamental para a democracia e está mais 

-------------------------------------------- 

Agora é tempo de olhar para o futuro, novos tempos de avizinham, fecha-se um ciclo 

autárquico de 12 anos, entendi por razões pessoais, profissionais e políticas que era tempo de 

darem o seu melhor pelo nosso 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Acredito que é sempre possível fazer mais e melhor, seja na vida pessoal, profissional 

o mesmo que espero do próximo Executivo Municipal, da próxima 

----------------------------------- 

Mais desenvolvimento, mais crescimento, mais obras, mais proximidade aos munícipes, 

s condições de vida, em suma um futuro cada vez melhor para a nossa terra, para 

------------------------------------------------------------------------- 

Antes de terminar esta pequena intervenção, um cumprimento para todos os 

deputados municipais que compuseram esta Assembleia ao longo destes últimos 12 anos, e 
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permitam-me, um grande agradecimento e um cumprimento caloroso e especial a toda esta 

bancada do PSD de grandes mulheres e homens que se encontram aqui à mi

meu lado e aqueles que hoje aqui não estão, que ao longo dos últimos 4 anos trabalharam e 

tudo deram em prol do nosso concelho, foi um privilégio liderar esta bancada ao longo de 4 

anos, um enorme obrigado, tenho uma grande estima e apreço p

 ----------- Levo desta Casa muito, fiquei a conhecer o meu concelho profundamente, cresci 

enquanto político, mas aprendi muito mais enquanto pessoa, tentei sempre vencer, mas 

quando tal não aconteceu, aprendi, aprendi muito.

 ----------- Não direi até já, não direi até nunca  ….  direi até um dia, direi até sempre.

 ----------- Obrigado”-----------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------- LEONTINA AZEVEDO DA SILVA NOVO

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

 ----------- Disse que o assunto que trazia, já tinha sido anteriormente abordado e tratava

questão da Rua Nossa Senhora da Alumieira em que o terreno cada vez mais

sabendo se já estava prevista alguma intervenção breve, mas era urgente que houvesse uma 

intervenção no local, porque quem circula naquela rua tem que tomar sempre a faixa de 

rodagem contraria para se poder avançar dado o desnível existe

perigo a circulação rodoviária. Trata

estrada está a deslizar. Acrescenta que não sabe quem o deverá fazer, se o dono do terreno ou 

outra entidade, mas no seu entendimento

área da proteção civil deveria intervir e fazer o que é necessário para manter a segurança de 

todos. ---  --------------------------------

 ----------- Felicitou os órgãos sociais e sócios do frei Gil Voleibol Club, pelo trabalho meritório 

que tem vindo a fazer em prol da formação dos jovens. Aos jovens atletas dirigiu os seus 

parabéns pelos excelentes resultados que têm tido fazendo votos para que o futuro venha a ser 

novamente risonho na atuação do Frei Gil Voleibol Club, para bem de todos.

 

Sessão da Assembleia Municipal de 15.09’17   

me, um grande agradecimento e um cumprimento caloroso e especial a toda esta 

bancada do PSD de grandes mulheres e homens que se encontram aqui à mi

meu lado e aqueles que hoje aqui não estão, que ao longo dos últimos 4 anos trabalharam e 

tudo deram em prol do nosso concelho, foi um privilégio liderar esta bancada ao longo de 4 

anos, um enorme obrigado, tenho uma grande estima e apreço por todos vós.

Levo desta Casa muito, fiquei a conhecer o meu concelho profundamente, cresci 

enquanto político, mas aprendi muito mais enquanto pessoa, tentei sempre vencer, mas 

quando tal não aconteceu, aprendi, aprendi muito.------------------------------------------------------------

Não direi até já, não direi até nunca  ….  direi até um dia, direi até sempre.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

LEONTINA AZEVEDO DA SILVA NOVO – dirigiu os seus cumprimentos todos os 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Disse que o assunto que trazia, já tinha sido anteriormente abordado e tratava

questão da Rua Nossa Senhora da Alumieira em que o terreno cada vez mais

sabendo se já estava prevista alguma intervenção breve, mas era urgente que houvesse uma 

intervenção no local, porque quem circula naquela rua tem que tomar sempre a faixa de 

rodagem contraria para se poder avançar dado o desnível existente no local, colocando em 

perigo a circulação rodoviária. Trata-se de um muro de suporte de terras que aluiu e por isso a 

estrada está a deslizar. Acrescenta que não sabe quem o deverá fazer, se o dono do terreno ou 

outra entidade, mas no seu entendimento a Câmara Municipal como entidade responsável pela 

área da proteção civil deveria intervir e fazer o que é necessário para manter a segurança de 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Felicitou os órgãos sociais e sócios do frei Gil Voleibol Club, pelo trabalho meritório 

a fazer em prol da formação dos jovens. Aos jovens atletas dirigiu os seus 

parabéns pelos excelentes resultados que têm tido fazendo votos para que o futuro venha a ser 

novamente risonho na atuação do Frei Gil Voleibol Club, para bem de todos.
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me, um grande agradecimento e um cumprimento caloroso e especial a toda esta 

bancada do PSD de grandes mulheres e homens que se encontram aqui à minha frente, ao 

meu lado e aqueles que hoje aqui não estão, que ao longo dos últimos 4 anos trabalharam e 

tudo deram em prol do nosso concelho, foi um privilégio liderar esta bancada ao longo de 4 

or todos vós.----------------------- 

Levo desta Casa muito, fiquei a conhecer o meu concelho profundamente, cresci 

enquanto político, mas aprendi muito mais enquanto pessoa, tentei sempre vencer, mas 

------------------------------------------------------ 

Não direi até já, não direi até nunca  ….  direi até um dia, direi até sempre.---------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------       

dirigiu os seus cumprimentos todos os 

-------------------------------------------------  

Disse que o assunto que trazia, já tinha sido anteriormente abordado e tratava-se da 

questão da Rua Nossa Senhora da Alumieira em que o terreno cada vez mais está a ceder, não 

sabendo se já estava prevista alguma intervenção breve, mas era urgente que houvesse uma 

intervenção no local, porque quem circula naquela rua tem que tomar sempre a faixa de 

nte no local, colocando em 

se de um muro de suporte de terras que aluiu e por isso a 

estrada está a deslizar. Acrescenta que não sabe quem o deverá fazer, se o dono do terreno ou 

a Câmara Municipal como entidade responsável pela 

área da proteção civil deveria intervir e fazer o que é necessário para manter a segurança de 

---------------------------------------------------  

Felicitou os órgãos sociais e sócios do frei Gil Voleibol Club, pelo trabalho meritório 

a fazer em prol da formação dos jovens. Aos jovens atletas dirigiu os seus 

parabéns pelos excelentes resultados que têm tido fazendo votos para que o futuro venha a ser 

novamente risonho na atuação do Frei Gil Voleibol Club, para bem de todos. -------------------------  
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 ----------- Disse que se esta reunião terminar na presente data será a sua última como Membro 

da Assembleia Municipal, querendo por isso manifestar a sua gratidão pela colaboração de 

todos, pela ajuda de todos, pela aprendizagem que teve como Membro neste órgão. Disse ser 

o primeiro e único mandato na Assembleia Municipal, o futuro assim o dirá. Teve oportunidade 

de conhecer melhor o funcionamento do órgão Assembleia Municipal, permitindo que tenha um 

conhecimento mais alargado do concelho, das vontades e das ideias daqueles qu

representam. --------------------------------

 ----------- Agradeceu também a todos os elementos da sua bancada CDS, pela paciência que 

muitas vezes foi necessária, mas todos conseguiram trabalhar e contribuir para o bom 

desenvolvimento dos trabalhos da Assembleia Municipal.

 ----------- Agradeceu ainda a to

aprendizagem e por tudo que ensinaram. Disse que quando se está de novo num órgão ou 

numa outra atividade há sempre algo a aprender, outra perspetiva, outra forma de pensar, de 

agir e tudo isso enriquece o 

 ----------- Disse ir mais feliz e mais rica nesse aspeto, desejando sucesso aos que vão entrar em 

outubro, um bom trabalho para bem do concelho de Oliveira do Bairro.

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal 

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

disse que iria tentar responder ao 

questões já tinham sido respondidas antecipadamente.

 ----------- Sobre a questão levantada pela Associação Desportiva de Oiã afirmou que não 

deixava de ser curioso que uma associação que tem mais de trinta anos, e q

provisória, pese embora as muitas centenas de milhares de euros que a Câmara Municipal 
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se esta reunião terminar na presente data será a sua última como Membro 

da Assembleia Municipal, querendo por isso manifestar a sua gratidão pela colaboração de 

todos, pela ajuda de todos, pela aprendizagem que teve como Membro neste órgão. Disse ser 

imeiro e único mandato na Assembleia Municipal, o futuro assim o dirá. Teve oportunidade 

de conhecer melhor o funcionamento do órgão Assembleia Municipal, permitindo que tenha um 

conhecimento mais alargado do concelho, das vontades e das ideias daqueles qu

------------------------------------------------------------------------------------------------

Agradeceu também a todos os elementos da sua bancada CDS, pela paciência que 

muitas vezes foi necessária, mas todos conseguiram trabalhar e contribuir para o bom 

desenvolvimento dos trabalhos da Assembleia Municipal. --------------------------------

Agradeceu ainda a todos os membros das outras bancadas, PS e PSD, pela 

aprendizagem e por tudo que ensinaram. Disse que quando se está de novo num órgão ou 

numa outra atividade há sempre algo a aprender, outra perspetiva, outra forma de pensar, de 

 ser humano. ----------------------------------------------------------------

Disse ir mais feliz e mais rica nesse aspeto, desejando sucesso aos que vão entrar em 

outubro, um bom trabalho para bem do concelho de Oliveira do Bairro. --------------------------------

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

eguida 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 iria tentar responder ao que ainda não tinha respondido, porque algumas das 

questões já tinham sido respondidas antecipadamente. --------------------------------

Sobre a questão levantada pela Associação Desportiva de Oiã afirmou que não 

deixava de ser curioso que uma associação que tem mais de trinta anos, e q

provisória, pese embora as muitas centenas de milhares de euros que a Câmara Municipal 
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se esta reunião terminar na presente data será a sua última como Membro 

da Assembleia Municipal, querendo por isso manifestar a sua gratidão pela colaboração de 

todos, pela ajuda de todos, pela aprendizagem que teve como Membro neste órgão. Disse ser 

imeiro e único mandato na Assembleia Municipal, o futuro assim o dirá. Teve oportunidade 

de conhecer melhor o funcionamento do órgão Assembleia Municipal, permitindo que tenha um 

conhecimento mais alargado do concelho, das vontades e das ideias daqueles que 

---------------------------------------------  

Agradeceu também a todos os elementos da sua bancada CDS, pela paciência que 

muitas vezes foi necessária, mas todos conseguiram trabalhar e contribuir para o bom 

--------------------------------------------------  

dos os membros das outras bancadas, PS e PSD, pela 

aprendizagem e por tudo que ensinaram. Disse que quando se está de novo num órgão ou 

numa outra atividade há sempre algo a aprender, outra perspetiva, outra forma de pensar, de 

----------------------------------------  

Disse ir mais feliz e mais rica nesse aspeto, desejando sucesso aos que vão entrar em 

---------------------------------  

MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

eguida o uso da palavra ao senhor Presidente da Câmara, a fim de que 

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

MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 

que ainda não tinha respondido, porque algumas das 

-----------------------------------------------------  

Sobre a questão levantada pela Associação Desportiva de Oiã afirmou que não 

deixava de ser curioso que uma associação que tem mais de trinta anos, e que tem luz 

provisória, pese embora as muitas centenas de milhares de euros que a Câmara Municipal 
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protocolou e pagou, continuem a dizer que a responsabilidade de não terem luz definitiva é da 

Câmara Municipal. É uma associação de direito privado, embora co

públicos. Acrescenta que todos têm conhecimento de quem foram os presidentes de direção, 

quantos mandatos, simultaneamente Presidentes de Junta da freguesia em questão, membros 

da Junta, Membros da Assembleia... Depois vêm dizer que 

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

 ----------- Afirma que as obras existentes são pertença e do património da Associação 

Desportiva de Oiã, sendo que cada um deve assumir a sua responsabilidade. Acrescenta que à 

Câmara Municipal competia fiscalizar e 

quem estiver interessado em aprofundar a questão, que tome conhecimento dos protocolos que 

foram verificados por si e que existem na Câmara Municipal, o seu cumprimento à data do ano 

de dois mil e quatro.  --------------------------------

 ----------- Informou que de facto os relvados eram um problema, mas mais uma vez a dimensão 

do campo foi da exclusiva responsabilidade de quem o executou. Informou ainda que quem 

estava a pagar, de há uma série de anos a esta parte, o relvado natural é a Câmara 

porque a Câmara Municipal assim o assumiu.

 ------------ As questões de algumas obras que foram referidas, e respondendo na generalidade, 

eram feitas as que fossem 

que o mais importante é sempr

responsável por continuar, por executar, desejando que faça muito mais e muito melhor do que 

fez, ficando imensamente feliz se isso acontecer.

 ----------- Agradeceu às várias intervenções que fizeram 

lidera e à sua pessoa, registando com agrado. Querendo dar ênfase à intervenção do Membro 

Armando Humberto, primeiro porque a sua intervenção tinha sido clara e objetiva agradecendo 

por isso, porque da Bancada do PS ao
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protocolou e pagou, continuem a dizer que a responsabilidade de não terem luz definitiva é da 

Câmara Municipal. É uma associação de direito privado, embora com fins e com estatutos 

públicos. Acrescenta que todos têm conhecimento de quem foram os presidentes de direção, 

quantos mandatos, simultaneamente Presidentes de Junta da freguesia em questão, membros 

da Junta, Membros da Assembleia... Depois vêm dizer que o dono e o fiscal da obra é a 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Afirma que as obras existentes são pertença e do património da Associação 

Desportiva de Oiã, sendo que cada um deve assumir a sua responsabilidade. Acrescenta que à 

Câmara Municipal competia fiscalizar e apoiar mas não apoiar de qualquer forma, convidando a 

quem estiver interessado em aprofundar a questão, que tome conhecimento dos protocolos que 

foram verificados por si e que existem na Câmara Municipal, o seu cumprimento à data do ano 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Informou que de facto os relvados eram um problema, mas mais uma vez a dimensão 

do campo foi da exclusiva responsabilidade de quem o executou. Informou ainda que quem 

estava a pagar, de há uma série de anos a esta parte, o relvado natural é a Câmara 

porque a Câmara Municipal assim o assumiu. ----------------------------------------------------------------

As questões de algumas obras que foram referidas, e respondendo na generalidade, 

 possíveis fazer no período que restava do mandato. Naturalmente 

que o mais importante é sempre aquilo que falta fazer e alguém virá, alguém será eleito e será 

responsável por continuar, por executar, desejando que faça muito mais e muito melhor do que 

fez, ficando imensamente feliz se isso acontecer. -------------------------------------------------------------

Agradeceu às várias intervenções que fizeram referência ao Executivo Municipal que 

lidera e à sua pessoa, registando com agrado. Querendo dar ênfase à intervenção do Membro 

Armando Humberto, primeiro porque a sua intervenção tinha sido clara e objetiva agradecendo 

por isso, porque da Bancada do PS ao longo do ultimo mandato, as sucessivas intervenções 
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protocolou e pagou, continuem a dizer que a responsabilidade de não terem luz definitiva é da 

m fins e com estatutos 

públicos. Acrescenta que todos têm conhecimento de quem foram os presidentes de direção, 

quantos mandatos, simultaneamente Presidentes de Junta da freguesia em questão, membros 

o dono e o fiscal da obra é a 

-------------------------------------  

Afirma que as obras existentes são pertença e do património da Associação 

Desportiva de Oiã, sendo que cada um deve assumir a sua responsabilidade. Acrescenta que à 

apoiar mas não apoiar de qualquer forma, convidando a 

quem estiver interessado em aprofundar a questão, que tome conhecimento dos protocolos que 

foram verificados por si e que existem na Câmara Municipal, o seu cumprimento à data do ano 

-----------------------------------  

Informou que de facto os relvados eram um problema, mas mais uma vez a dimensão 

do campo foi da exclusiva responsabilidade de quem o executou. Informou ainda que quem 

estava a pagar, de há uma série de anos a esta parte, o relvado natural é a Câmara Municipal, 

----------------------------------  

As questões de algumas obras que foram referidas, e respondendo na generalidade, 

possíveis fazer no período que restava do mandato. Naturalmente 

e aquilo que falta fazer e alguém virá, alguém será eleito e será 

responsável por continuar, por executar, desejando que faça muito mais e muito melhor do que 

-----------------------------  

referência ao Executivo Municipal que 

lidera e à sua pessoa, registando com agrado. Querendo dar ênfase à intervenção do Membro 

Armando Humberto, primeiro porque a sua intervenção tinha sido clara e objetiva agradecendo 

longo do ultimo mandato, as sucessivas intervenções 
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foram tudo, ou muitas vezes menos claras. Vindo agora da parte de um dos Membros da 

bancada do PS uma intervenção tão clara, quis agradecer imensamente e publicamente o que 

referiu ao Executivo Municipal

 ----------- Sobre a questão de atividades da ADERCUS disse não ter ouvido falar em nenhuma.

 ----------- Disse que gostaria de reafirmar que a questão do Voleibol e a questão que foi 

levantada da administração da insolvência, disse que não sabia ainda se já 

sabe apenas que se não estiver designado e uma vez que a empresa se apresentou à 

insolvência, a administração nada pode fazer, sendo por isso uma questão que não se punha.

 ----------- Dirigindo-se ao Membro Patrícia Lemos disse que no final do mês 

responsabilidade de requerer os transportes é dos pais, sendo que cerca de setenta pedidos 

entraram nos serviços há poucos dias e a Câmara Municipal, pelo menos enquanto estiver 

como presidente não faz procedimentos ou contratos de despesa, 

base em previsões. Tem que se constatar, suportar e cumprir a Lei.

 ----------- Acrescenta que da parte da coordenação, havendo uma parceria permanente entre a 

Câmara Municipal e o Agrupamento de Escolas, e a coordenação interna do Agrupam

nomeadamente do refeitório é, apesar do corpo não docente responder hierarquicamente à 

Câmara Municipal, do ponto de vista funcional responde ao Agrupamento, sendo bom que se 

vá percebendo essas matérias. Não se está a ignorar as coisas, ou a deixar 

está-se perfeitamente preocupados, em cima das questões e atuam quando elas surgem. 

Sendo óbvio que aquelas situações que poderem ser preventivamente acauteladas tanto 

melhor, e não se pense que o Executivo não tentou fazer o melhor, mas há

sabiam que havia mais setenta meninos para transportar.

 ----------- Sobre a questão do alargamento do cemitério de Vila Verde, disse pensar concluir a 

situação, deixar tudo resolvido, mas por vezes não depende só do Executivo por que do que 

depender da Câmara Municipal a decisão está tomada e já transmitida à Junta de Freguesia, 
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foram tudo, ou muitas vezes menos claras. Vindo agora da parte de um dos Membros da 

bancada do PS uma intervenção tão clara, quis agradecer imensamente e publicamente o que 

referiu ao Executivo Municipal e à pessoa que é. --------------------------------------------------------------

Sobre a questão de atividades da ADERCUS disse não ter ouvido falar em nenhuma.

Disse que gostaria de reafirmar que a questão do Voleibol e a questão que foi 

levantada da administração da insolvência, disse que não sabia ainda se já 

sabe apenas que se não estiver designado e uma vez que a empresa se apresentou à 

insolvência, a administração nada pode fazer, sendo por isso uma questão que não se punha.

se ao Membro Patrícia Lemos disse que no final do mês 

responsabilidade de requerer os transportes é dos pais, sendo que cerca de setenta pedidos 

entraram nos serviços há poucos dias e a Câmara Municipal, pelo menos enquanto estiver 

como presidente não faz procedimentos ou contratos de despesa, sejam eles quais forem, com 

base em previsões. Tem que se constatar, suportar e cumprir a Lei.--------------------------------

Acrescenta que da parte da coordenação, havendo uma parceria permanente entre a 

Câmara Municipal e o Agrupamento de Escolas, e a coordenação interna do Agrupam

nomeadamente do refeitório é, apesar do corpo não docente responder hierarquicamente à 

Câmara Municipal, do ponto de vista funcional responde ao Agrupamento, sendo bom que se 

vá percebendo essas matérias. Não se está a ignorar as coisas, ou a deixar 

se perfeitamente preocupados, em cima das questões e atuam quando elas surgem. 

Sendo óbvio que aquelas situações que poderem ser preventivamente acauteladas tanto 

melhor, e não se pense que o Executivo não tentou fazer o melhor, mas há

sabiam que havia mais setenta meninos para transportar. --------------------------------

Sobre a questão do alargamento do cemitério de Vila Verde, disse pensar concluir a 

situação, deixar tudo resolvido, mas por vezes não depende só do Executivo por que do que 

der da Câmara Municipal a decisão está tomada e já transmitida à Junta de Freguesia, 
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foram tudo, ou muitas vezes menos claras. Vindo agora da parte de um dos Membros da 

bancada do PS uma intervenção tão clara, quis agradecer imensamente e publicamente o que 

------------------------------  

Sobre a questão de atividades da ADERCUS disse não ter ouvido falar em nenhuma.  

Disse que gostaria de reafirmar que a questão do Voleibol e a questão que foi 

levantada da administração da insolvência, disse que não sabia ainda se já estava designado, 

sabe apenas que se não estiver designado e uma vez que a empresa se apresentou à 

insolvência, a administração nada pode fazer, sendo por isso uma questão que não se punha. -  

se ao Membro Patrícia Lemos disse que no final do mês de agosto, e a 

responsabilidade de requerer os transportes é dos pais, sendo que cerca de setenta pedidos 

entraram nos serviços há poucos dias e a Câmara Municipal, pelo menos enquanto estiver 

sejam eles quais forem, com 

-------------------------------------  

Acrescenta que da parte da coordenação, havendo uma parceria permanente entre a 

Câmara Municipal e o Agrupamento de Escolas, e a coordenação interna do Agrupamento, 

nomeadamente do refeitório é, apesar do corpo não docente responder hierarquicamente à 

Câmara Municipal, do ponto de vista funcional responde ao Agrupamento, sendo bom que se 

vá percebendo essas matérias. Não se está a ignorar as coisas, ou a deixar passar o tempo, 

se perfeitamente preocupados, em cima das questões e atuam quando elas surgem. 

Sendo óbvio que aquelas situações que poderem ser preventivamente acauteladas tanto 

melhor, e não se pense que o Executivo não tentou fazer o melhor, mas há dez dias atrás não 

--------------------------------------------------  

Sobre a questão do alargamento do cemitério de Vila Verde, disse pensar concluir a 

situação, deixar tudo resolvido, mas por vezes não depende só do Executivo por que do que 

der da Câmara Municipal a decisão está tomada e já transmitida à Junta de Freguesia, 
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mas se os procedimento não andarem em tempo oportuno será no próximo Executivo, mas as 

negociações e o objetivo de doar o terreno à Junta de Freguesia continua presente te

até ao dia trinta de setembro para tratar do assunto.

 ----------- Relativamente à questão da recolha dos resíduos sólidos a Câmara Municipal tem 

contrato com a ERSUC e outro contrato com a LUSAGUA, sendo exigentes com ambas as 

empresas e os entendimentos e

é que o serviço seja feito, bem e em tempo.  

 ----------- Foi solicitado o uso da palavra pelo Membro Patrícia Lemos para esclarecimento, 

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

 ----------- PATRÍCIA SOFIA LOURO DE LEMOS

Senhor Presidente da Câmara zele pelo dinheiro público, estando de acordo relativamente à 

questão do transporte, mas ao nível de refeições e gestão atempada da solução dos refeitórios, 

questiona se também era necessária a inscri

suficientes. --------------------------------

 ----------- Foi também solicitado o uso da palavra pelo Membro Acácio Oliveira para 

esclarecimento, tendo-lhe sido concedida.

 ----------- ACÁCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA 

tinha sido colocada uma questão sobre a queda do muro da Rua da Fonte da Môcha na Póvoa 

do Carreiro, agradecendo uma resposta sobre o assunto.

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

questões suscitadas, se assim o entendesse.

 ----------- Presidente da Câmara Municipal

disse que relativamente à questão do Membro Patrícia Lemos, relembrou que havia situações 

que a coordenação não era da Câmara Municipal mas sim do Agrupamento de Escolas, e 

naturalmente que as pessoas têm a obrigação de coordenar. À situações que poderiam ser 
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mas se os procedimento não andarem em tempo oportuno será no próximo Executivo, mas as 

negociações e o objetivo de doar o terreno à Junta de Freguesia continua presente te

até ao dia trinta de setembro para tratar do assunto. --------------------------------

Relativamente à questão da recolha dos resíduos sólidos a Câmara Municipal tem 

contrato com a ERSUC e outro contrato com a LUSAGUA, sendo exigentes com ambas as 

empresas e os entendimentos entre as duas empresas a Câmara desconhece, o que pretende 

é que o serviço seja feito, bem e em tempo.   ----------------------------------------------------------------

Foi solicitado o uso da palavra pelo Membro Patrícia Lemos para esclarecimento, 

---------------------------------------------------------------------------------------------

SOFIA LOURO DE LEMOS – disse que ficava muito contente que o 

Senhor Presidente da Câmara zele pelo dinheiro público, estando de acordo relativamente à 

questão do transporte, mas ao nível de refeições e gestão atempada da solução dos refeitórios, 

questiona se também era necessária a inscrição prévia ou as matriculas em julho eram 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi também solicitado o uso da palavra pelo Membro Acácio Oliveira para 

lhe sido concedida. ----------------------------------------------------------------

ACÁCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA – lembrou o Senhor Presidente da Câmara que 

olocada uma questão sobre a queda do muro da Rua da Fonte da Môcha na Póvoa 

do Carreiro, agradecendo uma resposta sobre o assunto. --------------------------------

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

questões suscitadas, se assim o entendesse. ----------------------------------------------------------------

Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA 

disse que relativamente à questão do Membro Patrícia Lemos, relembrou que havia situações 

que a coordenação não era da Câmara Municipal mas sim do Agrupamento de Escolas, e 

e que as pessoas têm a obrigação de coordenar. À situações que poderiam ser 
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mas se os procedimento não andarem em tempo oportuno será no próximo Executivo, mas as 

negociações e o objetivo de doar o terreno à Junta de Freguesia continua presente tendo ainda 

---------------------------------------------------------  

Relativamente à questão da recolha dos resíduos sólidos a Câmara Municipal tem 

contrato com a ERSUC e outro contrato com a LUSAGUA, sendo exigentes com ambas as 

ntre as duas empresas a Câmara desconhece, o que pretende 

-----------------------------------  

Foi solicitado o uso da palavra pelo Membro Patrícia Lemos para esclarecimento, 

-----------------------------  

ficava muito contente que o 

Senhor Presidente da Câmara zele pelo dinheiro público, estando de acordo relativamente à 

questão do transporte, mas ao nível de refeições e gestão atempada da solução dos refeitórios, 

ção prévia ou as matriculas em julho eram 

------------------------------------------------  

Foi também solicitado o uso da palavra pelo Membro Acácio Oliveira para 

---------------------------------------  

lembrou o Senhor Presidente da Câmara que 

olocada uma questão sobre a queda do muro da Rua da Fonte da Môcha na Póvoa 

--------------------------------------------------  

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

----------------------------------  

MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 

disse que relativamente à questão do Membro Patrícia Lemos, relembrou que havia situações 

que a coordenação não era da Câmara Municipal mas sim do Agrupamento de Escolas, e 

e que as pessoas têm a obrigação de coordenar. À situações que poderiam ser 
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equacionadas mas não é à Câmara Municipal que compete, à Câmara apenas compete 

fiscalizar se está bem e tudo fazer para que aconteça e é o que está a fazer.

 ----------- Quanto à questão do M

por não ter respondido, mas sobre a questão disse que gostaria de dirigir os parabéns ao 

Senhor Rui Coelho porque reuniu consigo, depois escreveu e todos sabem que os muros 

paralelos a caminhos são mais delicados, porque é o trabalho que tem que ser feito, o 

transtorno no trânsito, se baixa, se sobe. Todos os caminhos são da jurisprudência das Juntas 

de Freguesia, sendo uma discussão que não era fácil e foi isso que lhe foi transmitido e o Sr. 

Rui Coelho entendeu que deveria escrever, porque era bom comunicar a todos os Membros 

das forças políticas, porque era uma boa ocasião para isso, tendo

matéria cada um fazia o que entendia.

 ----------- Refere que o assunto está a ser analisado, 

nem sabia se quer se a Câmara Municipal iria assumir alguma responsabilidade, porque é um 

muro antigo e a Câmara deve assumir as suas responsabilidades e não a dos outros.

 ----------- Esclarece ainda que entretanto teve con

família terá levado o assunto para um advogado que estará a tratar, podendo ser algum 

assunto que alguém tenha que decidir mais à frente, mas a Câmara não tem que assumir tudo 

só porque acontece. Esclarece que a Câmar

limite, sendo isso que foi feito ao longo dos doze anos que esteve à frente da Câmara 

Municipal, apesar de haver opiniões diferentes. 

 ----------- Foi novamente solicitado o uso da palavra para esclarecimentos pelo Me

Leontina Novo, tendo-lhe sido concedida;

 ----------- LEONTINA AZEVEDO DA SILVA NOVO

questão que tinha apresentado sobre a Rua da Alumieira na Lavandeira, e sobre a qual não 

tinha havido qualquer observação pelo Senhor Pres
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equacionadas mas não é à Câmara Municipal que compete, à Câmara apenas compete 

fiscalizar se está bem e tudo fazer para que aconteça e é o que está a fazer.

Quanto à questão do Membro Acácio Oliveira relativamente ao muro, pediu desculpa 

por não ter respondido, mas sobre a questão disse que gostaria de dirigir os parabéns ao 

Senhor Rui Coelho porque reuniu consigo, depois escreveu e todos sabem que os muros 

o mais delicados, porque é o trabalho que tem que ser feito, o 

transtorno no trânsito, se baixa, se sobe. Todos os caminhos são da jurisprudência das Juntas 

de Freguesia, sendo uma discussão que não era fácil e foi isso que lhe foi transmitido e o Sr. 

Coelho entendeu que deveria escrever, porque era bom comunicar a todos os Membros 

das forças políticas, porque era uma boa ocasião para isso, tendo-lhe dito que sobre essa 

matéria cada um fazia o que entendia. ----------------------------------------------------------------

Refere que o assunto está a ser analisado, não sabendo qual iria ser a decisão final, 

nem sabia se quer se a Câmara Municipal iria assumir alguma responsabilidade, porque é um 

muro antigo e a Câmara deve assumir as suas responsabilidades e não a dos outros.

Esclarece ainda que entretanto teve conhecimento que o Senhor Rui Coelho ou a 

família terá levado o assunto para um advogado que estará a tratar, podendo ser algum 

assunto que alguém tenha que decidir mais à frente, mas a Câmara não tem que assumir tudo 

só porque acontece. Esclarece que a Câmara tem o dever de defender a causa pública ao seu 

limite, sendo isso que foi feito ao longo dos doze anos que esteve à frente da Câmara 

Municipal, apesar de haver opiniões diferentes.  ---------------------------------------------------------------

Foi novamente solicitado o uso da palavra para esclarecimentos pelo Me

lhe sido concedida; ----------------------------------------------------------------

LEONTINA AZEVEDO DA SILVA NOVO – pediu esclarecimento relativamente à 

questão que tinha apresentado sobre a Rua da Alumieira na Lavandeira, e sobre a qual não 

tinha havido qualquer observação pelo Senhor Presidente da Câmara. --------------------------------
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equacionadas mas não é à Câmara Municipal que compete, à Câmara apenas compete 

fiscalizar se está bem e tudo fazer para que aconteça e é o que está a fazer. -------------------------  

embro Acácio Oliveira relativamente ao muro, pediu desculpa 

por não ter respondido, mas sobre a questão disse que gostaria de dirigir os parabéns ao 

Senhor Rui Coelho porque reuniu consigo, depois escreveu e todos sabem que os muros 

o mais delicados, porque é o trabalho que tem que ser feito, o 

transtorno no trânsito, se baixa, se sobe. Todos os caminhos são da jurisprudência das Juntas 

de Freguesia, sendo uma discussão que não era fácil e foi isso que lhe foi transmitido e o Sr. 

Coelho entendeu que deveria escrever, porque era bom comunicar a todos os Membros 

lhe dito que sobre essa 

--------------------------------------------  

não sabendo qual iria ser a decisão final, 

nem sabia se quer se a Câmara Municipal iria assumir alguma responsabilidade, porque é um 

muro antigo e a Câmara deve assumir as suas responsabilidades e não a dos outros. -------------  

hecimento que o Senhor Rui Coelho ou a 

família terá levado o assunto para um advogado que estará a tratar, podendo ser algum 

assunto que alguém tenha que decidir mais à frente, mas a Câmara não tem que assumir tudo 

a tem o dever de defender a causa pública ao seu 

limite, sendo isso que foi feito ao longo dos doze anos que esteve à frente da Câmara 

-------------------------------  

Foi novamente solicitado o uso da palavra para esclarecimentos pelo Membro 

----------------------------------------  

pediu esclarecimento relativamente à 

questão que tinha apresentado sobre a Rua da Alumieira na Lavandeira, e sobre a qual não 

---------------------------------  
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 ----------- Foi dado o uso da palavra ao Senhor Presidente da Câmara para prestar 

esclarecimento, se assim o entendesse;

 ----------- Presidente da Câmara Municipal

disse que não tinha percebido exatamente qual era o lo

presume ser o referido esclareceu que o muro em causa pertence à Santa Casa de 

Misericórdia, já tinha tido várias reuniões com o Senhor Provedor relativamente ao assunto. 

Informa que a Câmara Municipal, enquanto estive

muro de suporte de terras, em betão armado numa extensão enorme, num sítio que caiu, tem 

um talude com alguma expressão. Quem vier a seguir a si, poderá assumir o trabalho, mas o 

muro é pertença da Santa Casa da M

Santa Casa, teve o apoio da Câmara Municipal, a Unidade de Cuidados Continuados, foi 

efetuada também com apoio da Câmara Municipal. 

 ----------- Acrescenta que a Câmara Municipal tem orçamentos aprovados em Ass

Municipal e uma vez aprovados devem ser cumpridos. Disse que o orçamento da Câmara 

Municipal era muito mais que a soma dos pedidos ou das necessidades associativas e 

respetivos apoios.  --------------------------------

 ----------- Refere que a responsabilidade era exclusivamente dos proprie

Misericordiosa de Oliveira do Bairro, estando no entanto o assunto a ser analisado.

 ----------- Foi solicitado mais uma vez o uso da palavra pelo Membro Leontina Novo, para 

esclarecimento, tendo-lhe sido concedida;

 ----------- LEONTINA AZEVEDO DA SILVA NO

proprietário seria o responsável pela obra em questão, mas dada a situação em que se 

encontra, seria bom que houvesse uma sinalização de forma a alertar os condutores.

 ----------- Mais uma vez foi dado o uso da palavra ao Sen

esclarecimento, se assim o entendesse;
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Foi dado o uso da palavra ao Senhor Presidente da Câmara para prestar 

esclarecimento, se assim o entendesse; ----------------------------------------------------------------

Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA 

disse que não tinha percebido exatamente qual era o local, mas reportando

presume ser o referido esclareceu que o muro em causa pertence à Santa Casa de 

Misericórdia, já tinha tido várias reuniões com o Senhor Provedor relativamente ao assunto. 

Informa que a Câmara Municipal, enquanto estiver na liderança da mesma, não iria fazer um 

muro de suporte de terras, em betão armado numa extensão enorme, num sítio que caiu, tem 

um talude com alguma expressão. Quem vier a seguir a si, poderá assumir o trabalho, mas o 

muro é pertença da Santa Casa da Misericórdia. Esclarece que o terreno foi adquirido pela 

Santa Casa, teve o apoio da Câmara Municipal, a Unidade de Cuidados Continuados, foi 

efetuada também com apoio da Câmara Municipal.  --------------------------------

Acrescenta que a Câmara Municipal tem orçamentos aprovados em Ass

Municipal e uma vez aprovados devem ser cumpridos. Disse que o orçamento da Câmara 

Municipal era muito mais que a soma dos pedidos ou das necessidades associativas e 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Refere que a responsabilidade era exclusivamente dos proprie

Misericordiosa de Oliveira do Bairro, estando no entanto o assunto a ser analisado.

Foi solicitado mais uma vez o uso da palavra pelo Membro Leontina Novo, para 

lhe sido concedida; ----------------------------------------------------------------

LEONTINA AZEVEDO DA SILVA NOVO – disse ter percebido e entende que o 

proprietário seria o responsável pela obra em questão, mas dada a situação em que se 

encontra, seria bom que houvesse uma sinalização de forma a alertar os condutores.

Mais uma vez foi dado o uso da palavra ao Senhor Presidente da Câmara para prestar 

esclarecimento, se assim o entendesse; ----------------------------------------------------------------
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Foi dado o uso da palavra ao Senhor Presidente da Câmara para prestar 

-----------------------------------------  

MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 

cal, mas reportando-se a um local que 

presume ser o referido esclareceu que o muro em causa pertence à Santa Casa de 

Misericórdia, já tinha tido várias reuniões com o Senhor Provedor relativamente ao assunto. 

r na liderança da mesma, não iria fazer um 

muro de suporte de terras, em betão armado numa extensão enorme, num sítio que caiu, tem 

um talude com alguma expressão. Quem vier a seguir a si, poderá assumir o trabalho, mas o 

isericórdia. Esclarece que o terreno foi adquirido pela 

Santa Casa, teve o apoio da Câmara Municipal, a Unidade de Cuidados Continuados, foi 

----------------------------------------------------------  

Acrescenta que a Câmara Municipal tem orçamentos aprovados em Assembleia 

Municipal e uma vez aprovados devem ser cumpridos. Disse que o orçamento da Câmara 

Municipal era muito mais que a soma dos pedidos ou das necessidades associativas e 

--------------------------------------  

Refere que a responsabilidade era exclusivamente dos proprietários Santa Casa da 

Misericordiosa de Oliveira do Bairro, estando no entanto o assunto a ser analisado. ----------------  

Foi solicitado mais uma vez o uso da palavra pelo Membro Leontina Novo, para 

---------------------------------------  

disse ter percebido e entende que o 

proprietário seria o responsável pela obra em questão, mas dada a situação em que se 

encontra, seria bom que houvesse uma sinalização de forma a alertar os condutores. -------------  

hor Presidente da Câmara para prestar 

-----------------------------------------  



 
 
Sessão da Assembleia Municipal de 15.09’17

 ----------- Presidente da Câmara Municipal

refere que julgava que o local já tinha sido sinalizado, podendo não o estar na presente data 

mas iria reforçar junto do Chefe da Divisão da área, para o efeito. No entanto, presumia que o 

Membro Leontina Novo, fez ou fazia ainda parte dos órgãos sociais da Santa Casa da 

Misericórdia, devendo conhecer bem a realidade.

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municip

SANTOS – disse que tinha sido de novo colocada a questão relativa ao assunto da Quinta 

D’Além pelo Membro Luís Carvalho e dirigindo

relativamente ao assunto não ficava com qualquer sintoma, fi

assintomático, relativamente aquilo que podiam ser as insistências ou persistências de algumas 

questões que lhe possam ter colocado. 

 ----------- Refere que iria repetir o que já tinha dito, nas duas últimas Assembleias Municipais, 

em que foi colocada essa questão. Disse que havia trâmites legais a serem cumpridos e esses 

só poderiam ser feitos pelos próprios e pelas pessoas que residem no lugar da Quinta D’Além e 

por muito que o Membro Luís Carvalho ou outro Membro da Assembleia Municipal, gos

ver essa zona geográfica do concelho de Cantanhede, que faz limites com o concelho de 

Oliveira do Bairro, pertencer ao nosso concelho, era algo que estava acima da Assembleia 

Municipal, não podendo por isso, legalmente fazer mais.

 ----------- Lembra que o Senhor Presidente da Câmara também já tinha falado sobre o assunto 

esclarecendo que o Presidente da Assembleia Municipal, assim como o Presidente da Câmara 

nada podem fazer sobre o assunto.

 ----------- Relativamente a algumas questões formuladas, a propósito da Assem

disse que a última vez que iria dirigir a palavra aos Membros da Assembleia Municipal seria na 

próxima reunião, e nessa altura teria oportunidade de fazer um pequeno balanço.

 ----------- Mas não queria deixar passar algumas questões levantadas sobre
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Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA 

refere que julgava que o local já tinha sido sinalizado, podendo não o estar na presente data 

orçar junto do Chefe da Divisão da área, para o efeito. No entanto, presumia que o 

Membro Leontina Novo, fez ou fazia ainda parte dos órgãos sociais da Santa Casa da 

Misericórdia, devendo conhecer bem a realidade. -------------------------------------------------------------

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

disse que tinha sido de novo colocada a questão relativa ao assunto da Quinta 

D’Além pelo Membro Luís Carvalho e dirigindo-se ao Membro da Assembleia disse que 

relativamente ao assunto não ficava com qualquer sintoma, ficando perfeitamente 

assintomático, relativamente aquilo que podiam ser as insistências ou persistências de algumas 

questões que lhe possam ter colocado.  ----------------------------------------------------------------

Refere que iria repetir o que já tinha dito, nas duas últimas Assembleias Municipais, 

colocada essa questão. Disse que havia trâmites legais a serem cumpridos e esses 

só poderiam ser feitos pelos próprios e pelas pessoas que residem no lugar da Quinta D’Além e 

por muito que o Membro Luís Carvalho ou outro Membro da Assembleia Municipal, gos

ver essa zona geográfica do concelho de Cantanhede, que faz limites com o concelho de 

Oliveira do Bairro, pertencer ao nosso concelho, era algo que estava acima da Assembleia 

Municipal, não podendo por isso, legalmente fazer mais. --------------------------------

enhor Presidente da Câmara também já tinha falado sobre o assunto 

esclarecendo que o Presidente da Assembleia Municipal, assim como o Presidente da Câmara 

nada podem fazer sobre o assunto. ----------------------------------------------------------------

Relativamente a algumas questões formuladas, a propósito da Assem

disse que a última vez que iria dirigir a palavra aos Membros da Assembleia Municipal seria na 

próxima reunião, e nessa altura teria oportunidade de fazer um pequeno balanço.

Mas não queria deixar passar algumas questões levantadas sobre
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MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 

refere que julgava que o local já tinha sido sinalizado, podendo não o estar na presente data 

orçar junto do Chefe da Divisão da área, para o efeito. No entanto, presumia que o 

Membro Leontina Novo, fez ou fazia ainda parte dos órgãos sociais da Santa Casa da 

-----------------------------  

MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

disse que tinha sido de novo colocada a questão relativa ao assunto da Quinta 

se ao Membro da Assembleia disse que 

cando perfeitamente 

assintomático, relativamente aquilo que podiam ser as insistências ou persistências de algumas 

------------------------------------------  

Refere que iria repetir o que já tinha dito, nas duas últimas Assembleias Municipais, 

colocada essa questão. Disse que havia trâmites legais a serem cumpridos e esses 

só poderiam ser feitos pelos próprios e pelas pessoas que residem no lugar da Quinta D’Além e 

por muito que o Membro Luís Carvalho ou outro Membro da Assembleia Municipal, gostasse de 

ver essa zona geográfica do concelho de Cantanhede, que faz limites com o concelho de 

Oliveira do Bairro, pertencer ao nosso concelho, era algo que estava acima da Assembleia 

----------------------------------------------------  

enhor Presidente da Câmara também já tinha falado sobre o assunto 

esclarecendo que o Presidente da Assembleia Municipal, assim como o Presidente da Câmara 

------------------------------------------------  

Relativamente a algumas questões formuladas, a propósito da Assembleia Municipal, 

disse que a última vez que iria dirigir a palavra aos Membros da Assembleia Municipal seria na 

próxima reunião, e nessa altura teria oportunidade de fazer um pequeno balanço. ------------------  

Mas não queria deixar passar algumas questões levantadas sobre a Assembleia 
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Municipal, sobre a qual tinha a principal e a primeira responsabilidade.

 ----------- Sobre a questão levantada pelo Senhor Presidente da União de Freguesias de Bustos, 

Troviscal e Mamarrosa Duarte Novo, disse que estava inteiramente de acordo, em que t

momentos que sirvam para representar dignamente e condignamente a Assembleia Municipal, 

eram sempre práticas que deveriam estar presentes. Aquelas onde não se esteve presente e 

onde falharam só tinham que se lamentar e apresentar as suas desculpas.

 ----------- Acrescenta que pensava que não restavam dúvidas, pelo menos às pessoas de boa 

intenção e de boa-fé, que ao longo dos últimos anos procurou sempre fazer isso mesmo, estar 

presente. --------------------------------

 ----------- Sobre a opinião deixada pelo Membro Acácio Oliveira, que respeita mas n

concordava em absoluto, querendo deixar, por isso, a sua opinião no lugar próprio para isso 

que é a Assembleia Municipal. Disse que historicamente e alguém que quisesse confrontar a 

realidade, que fique bem com a noção daquilo que pensavam os diversos a

diversos Membros da Assembleia Municipal.

 ----------- Dirigindo-se ao Membro Acácio Oliveira disse que daquilo que mais aprecia na vida 

era que se sentia uma pessoa livre, era um homem livre, sendo uma das maiores riquezas que 

tinha e portanto não era dado a subserviências, tinha opiniões, ideias e convicções próprias e 

por isso não era o prolongamento de nada nem de ninguém, era sim o prolongamento de si 

próprio e das suas ideias. --------------------------------

 ----------- Acrescenta que na sua opinião o Membro Acácio Oliveira tinha co

que é feito e deve ser feito no exercício de determinadas funções, onde também surgem 

condicionalismos e circunstâncias que por vezes e a momentos não permitem que aquilo que é 

a vontade de muitos seja expressa na prática, sendo isso o

tinha sido que tinha acontecido em muitas situações na Assembleia Municipal. Disse que se 

algumas vezes não deveriam ter acontecido, concorda mas o Membro Acácio Oliveira sabia
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Municipal, sobre a qual tinha a principal e a primeira responsabilidade. --------------------------------

Sobre a questão levantada pelo Senhor Presidente da União de Freguesias de Bustos, 

Troviscal e Mamarrosa Duarte Novo, disse que estava inteiramente de acordo, em que t

momentos que sirvam para representar dignamente e condignamente a Assembleia Municipal, 

eram sempre práticas que deveriam estar presentes. Aquelas onde não se esteve presente e 

onde falharam só tinham que se lamentar e apresentar as suas desculpas.

Acrescenta que pensava que não restavam dúvidas, pelo menos às pessoas de boa 

fé, que ao longo dos últimos anos procurou sempre fazer isso mesmo, estar 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Sobre a opinião deixada pelo Membro Acácio Oliveira, que respeita mas n

concordava em absoluto, querendo deixar, por isso, a sua opinião no lugar próprio para isso 

que é a Assembleia Municipal. Disse que historicamente e alguém que quisesse confrontar a 

realidade, que fique bem com a noção daquilo que pensavam os diversos a

diversos Membros da Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------

se ao Membro Acácio Oliveira disse que daquilo que mais aprecia na vida 

era que se sentia uma pessoa livre, era um homem livre, sendo uma das maiores riquezas que 

ão era dado a subserviências, tinha opiniões, ideias e convicções próprias e 

por isso não era o prolongamento de nada nem de ninguém, era sim o prolongamento de si 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Acrescenta que na sua opinião o Membro Acácio Oliveira tinha co

que é feito e deve ser feito no exercício de determinadas funções, onde também surgem 

condicionalismos e circunstâncias que por vezes e a momentos não permitem que aquilo que é 

a vontade de muitos seja expressa na prática, sendo isso outra coisa diferente, que achava que 

tinha sido que tinha acontecido em muitas situações na Assembleia Municipal. Disse que se 

algumas vezes não deveriam ter acontecido, concorda mas o Membro Acácio Oliveira sabia
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---------------------------------  

Sobre a questão levantada pelo Senhor Presidente da União de Freguesias de Bustos, 

Troviscal e Mamarrosa Duarte Novo, disse que estava inteiramente de acordo, em que todos os 

momentos que sirvam para representar dignamente e condignamente a Assembleia Municipal, 

eram sempre práticas que deveriam estar presentes. Aquelas onde não se esteve presente e 

onde falharam só tinham que se lamentar e apresentar as suas desculpas. ---------------------------  

Acrescenta que pensava que não restavam dúvidas, pelo menos às pessoas de boa 

fé, que ao longo dos últimos anos procurou sempre fazer isso mesmo, estar 

--------------------------------------------------  

Sobre a opinião deixada pelo Membro Acácio Oliveira, que respeita mas não 

concordava em absoluto, querendo deixar, por isso, a sua opinião no lugar próprio para isso 

que é a Assembleia Municipal. Disse que historicamente e alguém que quisesse confrontar a 

realidade, que fique bem com a noção daquilo que pensavam os diversos atores, neste caso os 

-----------------------------------  

se ao Membro Acácio Oliveira disse que daquilo que mais aprecia na vida 

era que se sentia uma pessoa livre, era um homem livre, sendo uma das maiores riquezas que 

ão era dado a subserviências, tinha opiniões, ideias e convicções próprias e 

por isso não era o prolongamento de nada nem de ninguém, era sim o prolongamento de si 

-----------------------------  

Acrescenta que na sua opinião o Membro Acácio Oliveira tinha confundido, que aquilo 

que é feito e deve ser feito no exercício de determinadas funções, onde também surgem 

condicionalismos e circunstâncias que por vezes e a momentos não permitem que aquilo que é 

utra coisa diferente, que achava que 

tinha sido que tinha acontecido em muitas situações na Assembleia Municipal. Disse que se 

algumas vezes não deveriam ter acontecido, concorda mas o Membro Acácio Oliveira sabia-o 
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porque tinha sido dito por si várias vez

Acácio Oliveira que ficasse esclarecido que o Presidente da Assembleia Municipal não esteve 

nas suas funções ao serviço de ninguém a não ser no desempenho dessas funções, ao serviço 

do município de Oliveira do Bairro. 

 ----------- Refere que com certeza tinha cometido erros, mas também não tinha a pretensão de 

ser um ser perfeito, todos têm os seus momentos de fragilidade, de fraqueza que depois 

atraiçoam em momentos, fazendo com que não se decida pelo melhor.

 ----------- Relativamente ao Membro Armando Humberto Pinto sobre os compromissos e em 

abono da verdade disse que de facto nem tudo tinha sido cumprido, mas como referiu e bem e 

querendo reforçar é que os que não foram cumpridos, não foram por falta de empenho, apelo, 

atitude, perseverança, trabalho, dedicação do Presidente da Assembleia Municipal e disso 

ninguém o poderá acusar, porque não o admitia, porque não era verdade.

 ----------- Acrescenta que vários dos treze compromissos não tinham sido cumpridos, mas muito 

do essencial tinha sido cumprido e muito se fez na Assembleia Municipal. Aproximação, 

procurar isenção, enviar regulamentos a todos, fazer reuniões com autarcas eleitos 

aproximando a Assembleia dos munícipes e esse sim tinha sido um atributo e um grande 

compromisso que se conseguiu cumprir.

 ----------- Disse que o atual mandato da Assembleia Municipal, tinha sido aquele que tinha 

proporcionado, mas de longe, a vinda, o interesse e a participação do maior número de 

munícipes desde há 40 anos do poder local e para isso muito contribuír

desde o início das ideias que foram apresentadas, como a ideia de proporcionar às várias 

associações do concelho, que viessem no período de expediente fazer a sua apresentação. 

 ----------- Foram também muitos outros assuntos que levaram a que 

tivesse atingido esse valor da maior valia de presenças dos munícipes, conhecendo assim o 

órgão que nas suas funções vai acompanhando e fiscalizando os trabalhos da Câmara 
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porque tinha sido dito por si várias vezes em Assembleia Municipal. Pediu assim ao Membro 

Acácio Oliveira que ficasse esclarecido que o Presidente da Assembleia Municipal não esteve 

nas suas funções ao serviço de ninguém a não ser no desempenho dessas funções, ao serviço 

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

Refere que com certeza tinha cometido erros, mas também não tinha a pretensão de 

ser um ser perfeito, todos têm os seus momentos de fragilidade, de fraqueza que depois 

atraiçoam em momentos, fazendo com que não se decida pelo melhor. --------------------------------

ivamente ao Membro Armando Humberto Pinto sobre os compromissos e em 

abono da verdade disse que de facto nem tudo tinha sido cumprido, mas como referiu e bem e 

querendo reforçar é que os que não foram cumpridos, não foram por falta de empenho, apelo, 

de, perseverança, trabalho, dedicação do Presidente da Assembleia Municipal e disso 

ninguém o poderá acusar, porque não o admitia, porque não era verdade. 

Acrescenta que vários dos treze compromissos não tinham sido cumpridos, mas muito 

a sido cumprido e muito se fez na Assembleia Municipal. Aproximação, 

procurar isenção, enviar regulamentos a todos, fazer reuniões com autarcas eleitos 

aproximando a Assembleia dos munícipes e esse sim tinha sido um atributo e um grande 

conseguiu cumprir. ----------------------------------------------------------------

Disse que o atual mandato da Assembleia Municipal, tinha sido aquele que tinha 

proporcionado, mas de longe, a vinda, o interesse e a participação do maior número de 

munícipes desde há 40 anos do poder local e para isso muito contribuíram todos sem exceção, 

desde o início das ideias que foram apresentadas, como a ideia de proporcionar às várias 

associações do concelho, que viessem no período de expediente fazer a sua apresentação. 

Foram também muitos outros assuntos que levaram a que a Assembleia Municipal 

tivesse atingido esse valor da maior valia de presenças dos munícipes, conhecendo assim o 

órgão que nas suas funções vai acompanhando e fiscalizando os trabalhos da Câmara 
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es em Assembleia Municipal. Pediu assim ao Membro 

Acácio Oliveira que ficasse esclarecido que o Presidente da Assembleia Municipal não esteve 

nas suas funções ao serviço de ninguém a não ser no desempenho dessas funções, ao serviço 

------------------------------------------------  

Refere que com certeza tinha cometido erros, mas também não tinha a pretensão de 

ser um ser perfeito, todos têm os seus momentos de fragilidade, de fraqueza que depois 

--------------------------------  

ivamente ao Membro Armando Humberto Pinto sobre os compromissos e em 

abono da verdade disse que de facto nem tudo tinha sido cumprido, mas como referiu e bem e 

querendo reforçar é que os que não foram cumpridos, não foram por falta de empenho, apelo, 

de, perseverança, trabalho, dedicação do Presidente da Assembleia Municipal e disso 

 ----------------------------  

Acrescenta que vários dos treze compromissos não tinham sido cumpridos, mas muito 

a sido cumprido e muito se fez na Assembleia Municipal. Aproximação, 

procurar isenção, enviar regulamentos a todos, fazer reuniões com autarcas eleitos 

aproximando a Assembleia dos munícipes e esse sim tinha sido um atributo e um grande 

-----------------------------------------  

Disse que o atual mandato da Assembleia Municipal, tinha sido aquele que tinha 

proporcionado, mas de longe, a vinda, o interesse e a participação do maior número de 

am todos sem exceção, 

desde o início das ideias que foram apresentadas, como a ideia de proporcionar às várias 

associações do concelho, que viessem no período de expediente fazer a sua apresentação.  ---  

a Assembleia Municipal 

tivesse atingido esse valor da maior valia de presenças dos munícipes, conhecendo assim o 

órgão que nas suas funções vai acompanhando e fiscalizando os trabalhos da Câmara 
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Municipal, valorizando dessa forma o verdadeiro municipalismo

 ----------- Refere que o Municipalismo é feito por dois órgãos e por um terceiro elemento que é o 

Senhor Presidente da Câmara e esse trabalho tem que continuar a ser feito, porque ainda não 

foi atingido. Disse que o ia dizer a seguir não o confortava, mas também n

maior parte dos municípios em Portugal, mas o futuro seria por aí, porque quanto maiores 

delegações de competências foram atribuídas aos municípios, maior e melhor tem que ser a 

fiscalização e o acompanhamento, por todos os motivos que

se a fazer o trabalho, com todos, com ideias diferentes.

 ----------- Disse que para o futuro, desejava que quem viesse, fosse capaz de fazer um trabalho 

melhor do que aquele que fez durante os oito anos que esteve à frente da Assemb

Municipal, se assim for o desejo dos munícipes.

 ----------- Refere que esta não seria a ultima palavra, apenas umas breves notas e na segunda 

reunião iriam ter a paciência de o ouvir um pouco mais.

 ----------- Dirigindo-se ao Senhor Presidente da Câmara e aos Senhores Ve

era do conhecimento de todos, a existência de divergências marcantes e marcadas entre si 

próprio e o Senhor Presidente da Câmara. Referiu que havia uma coisa na sua vida que 

respeitava, que era a justiça intelectual e na sua vida sempre

podendo gostar mais ou menos de uma pessoa, mas nunca cometeu nem vai cometer a 

injustiça se em relação a essa pessoa há valor e mérito no trabalho que faz, nas funções que 

desempenha, sempre foi capaz de reconhecer isso.

 ----------- Quis deixar o seu agradecimento, da Assembleia Municipal e de todos os munícipes, 

ao Senhor Presidente da Câmara Municipal pela obra que foi feita no concelho de Oliveira do 

Bairro. As características das mesmas, são opções e a legitimidade era do senhor 

da Câmara, mas obra, muita e bem

 ----------- Contra ventos e marés e contra todos, sempre esteve intransigentemente ao lado do 
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Municipal, valorizando dessa forma o verdadeiro municipalismo. --------------------------------

Refere que o Municipalismo é feito por dois órgãos e por um terceiro elemento que é o 

Senhor Presidente da Câmara e esse trabalho tem que continuar a ser feito, porque ainda não 

foi atingido. Disse que o ia dizer a seguir não o confortava, mas também n

maior parte dos municípios em Portugal, mas o futuro seria por aí, porque quanto maiores 

delegações de competências foram atribuídas aos municípios, maior e melhor tem que ser a 

fiscalização e o acompanhamento, por todos os motivos que já se conhece. Devendo continuar

se a fazer o trabalho, com todos, com ideias diferentes. --------------------------------

Disse que para o futuro, desejava que quem viesse, fosse capaz de fazer um trabalho 

melhor do que aquele que fez durante os oito anos que esteve à frente da Assemb

Municipal, se assim for o desejo dos munícipes. ---------------------------------------------------------------

Refere que esta não seria a ultima palavra, apenas umas breves notas e na segunda 

reunião iriam ter a paciência de o ouvir um pouco mais. --------------------------------

se ao Senhor Presidente da Câmara e aos Senhores Ve

era do conhecimento de todos, a existência de divergências marcantes e marcadas entre si 

próprio e o Senhor Presidente da Câmara. Referiu que havia uma coisa na sua vida que 

respeitava, que era a justiça intelectual e na sua vida sempre foi capaz de fazer a diferença, 

podendo gostar mais ou menos de uma pessoa, mas nunca cometeu nem vai cometer a 

injustiça se em relação a essa pessoa há valor e mérito no trabalho que faz, nas funções que 

desempenha, sempre foi capaz de reconhecer isso. --------------------------------

Quis deixar o seu agradecimento, da Assembleia Municipal e de todos os munícipes, 

ao Senhor Presidente da Câmara Municipal pela obra que foi feita no concelho de Oliveira do 

Bairro. As características das mesmas, são opções e a legitimidade era do senhor 

da Câmara, mas obra, muita e bem-feita. ----------------------------------------------------------------

Contra ventos e marés e contra todos, sempre esteve intransigentemente ao lado do 
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-----------------------------------------  

Refere que o Municipalismo é feito por dois órgãos e por um terceiro elemento que é o 

Senhor Presidente da Câmara e esse trabalho tem que continuar a ser feito, porque ainda não 

foi atingido. Disse que o ia dizer a seguir não o confortava, mas também não foi conseguido na 

maior parte dos municípios em Portugal, mas o futuro seria por aí, porque quanto maiores 

delegações de competências foram atribuídas aos municípios, maior e melhor tem que ser a 

já se conhece. Devendo continuar-

-----------------------------------------------------  

Disse que para o futuro, desejava que quem viesse, fosse capaz de fazer um trabalho 

melhor do que aquele que fez durante os oito anos que esteve à frente da Assembleia 

-------------------------------  

Refere que esta não seria a ultima palavra, apenas umas breves notas e na segunda 

-----------------------------------------------------  

se ao Senhor Presidente da Câmara e aos Senhores Vereadores, disse que 

era do conhecimento de todos, a existência de divergências marcantes e marcadas entre si 

próprio e o Senhor Presidente da Câmara. Referiu que havia uma coisa na sua vida que 

foi capaz de fazer a diferença, 

podendo gostar mais ou menos de uma pessoa, mas nunca cometeu nem vai cometer a 

injustiça se em relação a essa pessoa há valor e mérito no trabalho que faz, nas funções que 

----------------------------------------------------------  

Quis deixar o seu agradecimento, da Assembleia Municipal e de todos os munícipes, 

ao Senhor Presidente da Câmara Municipal pela obra que foi feita no concelho de Oliveira do 

Bairro. As características das mesmas, são opções e a legitimidade era do senhor Presidente 

----------------------------------------  

Contra ventos e marés e contra todos, sempre esteve intransigentemente ao lado do 
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Senhor Presidente da Câmara na construção dos oito Pólos Escolares, na Alameda, no Quartel 

das Artes, no Auditório Junta 

muito importantes e que fazem a diferença do concelho de Oliveira do Bairro para os outros 

concelhos. --------------------------------

 ----------- Mas as pequenas obras, as obras de proximidade foi o que sempre lamentou por não 

serem feitas e daí as divergências e a história faz

fica e o que se regista. --------------------------------

 ----------- Disse que tinha sido um mandato completamente incaracterístico, em termos de 

vereação, algo que não lembrava a ninguém, mesmo ao mais bem pr

Foram surgindo factos, situações e contingências, algumas delas bastante difíceis e com 

satisfação de uns e desagrado de outros o Senhor Presidente da Câmara, lá levou a água ao 

moinho, o navio a bom porto e aqui se estava quase no f

certeza, mas foi. --------------------------------

 ----------- Aos senhores vereadores por todo o trabalho que foram fazendo, pelas críticas, pelas 

opiniões diversas, pela participação que foram tendo durante os últimos quatro anos diferentes 

e exigentes, foram tendo um papel que numa avaliação final e dentro dessa conjuntura, 

estiveram à altura e dignificaram o órgão, que é sempre o mais importante, ser

colocar acima do próprio aquilo a que são obrigados, tendo sido isso que tinha acontecido.

 ----------- Nessa medida poder

sido um bom exemplo de municipalismo, não perfeito por tudo o que já referiu, mas foi um 

exemplo muito bom do municipalismo português que na sua opinião se deveria melhorar ainda 

e replicar. --------------------------------

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

 ----------- Em seguida deu-

Apreciação da informação do Sr. Presidente da Câmara acerca da Atividade Municipal
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Senhor Presidente da Câmara na construção dos oito Pólos Escolares, na Alameda, no Quartel 

das Artes, no Auditório Junta Freguesia de Oiã e em todas as outras obras, porque foram obras 

muito importantes e que fazem a diferença do concelho de Oliveira do Bairro para os outros 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Mas as pequenas obras, as obras de proximidade foi o que sempre lamentou por não 

eitas e daí as divergências e a história faz-se do que aconteceu e para a história o que 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Disse que tinha sido um mandato completamente incaracterístico, em termos de 

vereação, algo que não lembrava a ninguém, mesmo ao mais bem preparado politicamente. 

Foram surgindo factos, situações e contingências, algumas delas bastante difíceis e com 

satisfação de uns e desagrado de outros o Senhor Presidente da Câmara, lá levou a água ao 

moinho, o navio a bom porto e aqui se estava quase no fim do mandato, discutivelmente com 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Aos senhores vereadores por todo o trabalho que foram fazendo, pelas críticas, pelas 

opiniões diversas, pela participação que foram tendo durante os últimos quatro anos diferentes 

ndo um papel que numa avaliação final e dentro dessa conjuntura, 

estiveram à altura e dignificaram o órgão, que é sempre o mais importante, ser

colocar acima do próprio aquilo a que são obrigados, tendo sido isso que tinha acontecido.

edida poder-se-á dizer que o último mandato autárquico de quatro anos, tinha 

sido um bom exemplo de municipalismo, não perfeito por tudo o que já referiu, mas foi um 

exemplo muito bom do municipalismo português que na sua opinião se deveria melhorar ainda 

------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 

Apreciação da informação do Sr. Presidente da Câmara acerca da Atividade Municipal
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Senhor Presidente da Câmara na construção dos oito Pólos Escolares, na Alameda, no Quartel 

Freguesia de Oiã e em todas as outras obras, porque foram obras 

muito importantes e que fazem a diferença do concelho de Oliveira do Bairro para os outros 

-------------------------------------------------  

Mas as pequenas obras, as obras de proximidade foi o que sempre lamentou por não 

se do que aconteceu e para a história o que 

---------------------------------  

Disse que tinha sido um mandato completamente incaracterístico, em termos de 

eparado politicamente. 

Foram surgindo factos, situações e contingências, algumas delas bastante difíceis e com 

satisfação de uns e desagrado de outros o Senhor Presidente da Câmara, lá levou a água ao 

im do mandato, discutivelmente com 

-----------------------------------------  

Aos senhores vereadores por todo o trabalho que foram fazendo, pelas críticas, pelas 

opiniões diversas, pela participação que foram tendo durante os últimos quatro anos diferentes 

ndo um papel que numa avaliação final e dentro dessa conjuntura, 

estiveram à altura e dignificaram o órgão, que é sempre o mais importante, ser-se capaz de 

colocar acima do próprio aquilo a que são obrigados, tendo sido isso que tinha acontecido. ------  

á dizer que o último mandato autárquico de quatro anos, tinha 

sido um bom exemplo de municipalismo, não perfeito por tudo o que já referiu, mas foi um 

exemplo muito bom do municipalismo português que na sua opinião se deveria melhorar ainda 

--------------------------------------------------  

--------------------------------------------  

se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 5.1. – 

Apreciação da informação do Sr. Presidente da Câmara acerca da Atividade Municipal, 
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sendo dado o uso da palavra ao Se

da Ordem de Trabalhos; --------------------------------

 ----------- Presidente da Câmara Municipal

agradeceu ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal, as palavras que tinham sido 

dirigidas a si bem como aos Executivos que liderou e mormente ao atual, porque de facto 

também como já tinha referido, o que o moveu foi sempre os concidadãos, o melhor para o 

concelho e viver intensamente essa melhoria diariamente.  

 ----------- Acrescenta que seguramente, opções e a

outras pessoas gostariam que fossem outras, sendo natural e normal. Quanto a fazer obras 

grandes e simultaneamente muitas obras pequenas, está

divergências evidentes que foram d

 ----------- No que à Atividade Municipal diz respeito, esclarece que a mesma tinha sido subscrita 

por si, estando na posse de todos os Membros da Assembleia Municipal e para contribuir para 

o bom andamento dos trabalhos, disse

nenhum ponto, ficando disponível para responder a questões concretas que lhe fossem 

colocadas. --------------------------------

 ----------- De seguida foi solicitada a inscrição dos Membros da Assembleia que pretendessem 

intervir neste ponto da Ordem de Trabalhos, tendo

 ----------- MIGUEL DA SILVA OLIVEIRA

na sua anterior intervenção, relativamente ao mapa de controlo orçamental de despesa e de 

acordo com a ata que foi atrás aprovada, quando foi aprovada a questão da energia, e que 

achava que seria pouco cabimentar um milhão e qualquer coisa, pode

é que a verba já está executada em oitenta e cinco por cento. Está

solar, a iluminação vai estar mais tempo ligada, vai

disponível quinze por cento de verba para gastar.
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sendo dado o uso da palavra ao Senhor Presidente da Câmara para a apresentação do ponto 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA 

agradeceu ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal, as palavras que tinham sido 

como aos Executivos que liderou e mormente ao atual, porque de facto 

também como já tinha referido, o que o moveu foi sempre os concidadãos, o melhor para o 

concelho e viver intensamente essa melhoria diariamente.   --------------------------------

Acrescenta que seguramente, opções e a legitimidade permitiu que fossem aquelas, 

outras pessoas gostariam que fossem outras, sendo natural e normal. Quanto a fazer obras 

grandes e simultaneamente muitas obras pequenas, está-se entendido sobre essa matéria nas 

divergências evidentes que foram deixadas e que naturalmente eram factos.

No que à Atividade Municipal diz respeito, esclarece que a mesma tinha sido subscrita 

por si, estando na posse de todos os Membros da Assembleia Municipal e para contribuir para 

o bom andamento dos trabalhos, disse que preferiria não avançar com nada, nem dar realces a 

nenhum ponto, ficando disponível para responder a questões concretas que lhe fossem 

------------------------------------------------------------------------------------------------

De seguida foi solicitada a inscrição dos Membros da Assembleia que pretendessem 

a Ordem de Trabalhos, tendo-lhe sido dado o uso da palavra;

MIGUEL DA SILVA OLIVEIRA – disse que continuando na linha do que tinha referido 

na sua anterior intervenção, relativamente ao mapa de controlo orçamental de despesa e de 

atrás aprovada, quando foi aprovada a questão da energia, e que 

achava que seria pouco cabimentar um milhão e qualquer coisa, pode-se verificar isso mesmo, 

é que a verba já está executada em oitenta e cinco por cento. Está-se agora no menor período 

a iluminação vai estar mais tempo ligada, vai-se consumir mais energia e já só há 

disponível quinze por cento de verba para gastar. -------------------------------------------------------------
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nhor Presidente da Câmara para a apresentação do ponto 

------------------------------  

MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 

agradeceu ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal, as palavras que tinham sido 

como aos Executivos que liderou e mormente ao atual, porque de facto 

também como já tinha referido, o que o moveu foi sempre os concidadãos, o melhor para o 

------------------------------------------------  

legitimidade permitiu que fossem aquelas, 

outras pessoas gostariam que fossem outras, sendo natural e normal. Quanto a fazer obras 

se entendido sobre essa matéria nas 

eixadas e que naturalmente eram factos. -------------------------  

No que à Atividade Municipal diz respeito, esclarece que a mesma tinha sido subscrita 

por si, estando na posse de todos os Membros da Assembleia Municipal e para contribuir para 

que preferiria não avançar com nada, nem dar realces a 

nenhum ponto, ficando disponível para responder a questões concretas que lhe fossem 

-------------------------------------------------  

De seguida foi solicitada a inscrição dos Membros da Assembleia que pretendessem 

lhe sido dado o uso da palavra; -----------------  

disse que continuando na linha do que tinha referido 

na sua anterior intervenção, relativamente ao mapa de controlo orçamental de despesa e de 

atrás aprovada, quando foi aprovada a questão da energia, e que 

se verificar isso mesmo, 

se agora no menor período 

se consumir mais energia e já só há 

-----------------------------  
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 ----------- Pediu esclarecimento para perceber se os valores apresentados se deveram ao 

aumento do preço de energia não previsto ou s

acautelado. --------------------------------

 ----------- FERNANDO DE OLIVEIRA HENRIQUES

Voleibol Club, pelo trabalho desenvolvido, desejando que consigam resolver os problemas 

prementes que eram graves, para que possam 

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

 ----------- Disse que independentemente da informação que tinha sido prestada pelo Senhor 

Presidente da Mesa da Assembleia relativamente à questão da primeira correção ao PDM, 

disse que tinha um apontamento q

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

 ----------- …“Na página 8 é feita uma referência ao ponto de situação em que se encontra o 

processo relacionado com a primeira Correção Material do Plano Diretor Muni

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

 ----------- Trata-se de um procedimento que vem na sequência da Deliberação que foi tomada 

em reunião de Câmara de 27.07.2017 dando assim cumprimento ao previsto no n.º 1 do artigo 

115.º da Lei n.º 80/2015 de 14 de maio.

 ----------- Em 6 de setembro do corrente ano, por determinação do Sr. Presidente da 

Assembleia Municipal, foi-nos enviado via mail o documento que esteve na base da sua 

aprovação e que após uma análise do mesmo, verificámos que as correções propostas se 

justificam na medida em que estão enquadradas nos preceitos previstos no n.º1 do artigo 122.º 

do referido Diploma. --------------------------------

 ----------- No entanto entendemos que salvo melhor opinião e sob o ponto de vista formal, a 

leitura que fazemos do texto dos dois últimos parágrafos constantes da folha n.º 

em apreço, permite-nos propor à Mesa da Assembleia que o documento em causa venha a ser 
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Pediu esclarecimento para perceber se os valores apresentados se deveram ao 

aumento do preço de energia não previsto ou se este aumento se deveu a consumo não 

------------------------------------------------------------------------------------------------

FERNANDO DE OLIVEIRA HENRIQUES – quis felicitar o presidente do Frei Gil 

Voleibol Club, pelo trabalho desenvolvido, desejando que consigam resolver os problemas 

prementes que eram graves, para que possam continuar a elevar bem alto o nome de Oliveira 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Disse que independentemente da informação que tinha sido prestada pelo Senhor 

Presidente da Mesa da Assembleia relativamente à questão da primeira correção ao PDM, 

disse que tinha um apontamento que iria passar a ler; --------------------------------

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

Na página 8 é feita uma referência ao ponto de situação em que se encontra o 

processo relacionado com a primeira Correção Material do Plano Diretor Muni

------------------------------------------------------------------------------------------------

se de um procedimento que vem na sequência da Deliberação que foi tomada 

em reunião de Câmara de 27.07.2017 dando assim cumprimento ao previsto no n.º 1 do artigo 

115.º da Lei n.º 80/2015 de 14 de maio. ----------------------------------------------------------------

setembro do corrente ano, por determinação do Sr. Presidente da 

nos enviado via mail o documento que esteve na base da sua 

aprovação e que após uma análise do mesmo, verificámos que as correções propostas se 

m que estão enquadradas nos preceitos previstos no n.º1 do artigo 122.º 

------------------------------------------------------------------------------------------------

No entanto entendemos que salvo melhor opinião e sob o ponto de vista formal, a 

leitura que fazemos do texto dos dois últimos parágrafos constantes da folha n.º 

nos propor à Mesa da Assembleia que o documento em causa venha a ser 
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Pediu esclarecimento para perceber se os valores apresentados se deveram ao 

e este aumento se deveu a consumo não 

-----------------------------------------------  

quis felicitar o presidente do Frei Gil 

Voleibol Club, pelo trabalho desenvolvido, desejando que consigam resolver os problemas 

continuar a elevar bem alto o nome de Oliveira 

--------------------------------------------------  

Disse que independentemente da informação que tinha sido prestada pelo Senhor 

Presidente da Mesa da Assembleia relativamente à questão da primeira correção ao PDM, 

-------------------------------------------------------  

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

Na página 8 é feita uma referência ao ponto de situação em que se encontra o 

processo relacionado com a primeira Correção Material do Plano Diretor Municipal de Oliveira 

--------------------------------------------------  

se de um procedimento que vem na sequência da Deliberação que foi tomada 

em reunião de Câmara de 27.07.2017 dando assim cumprimento ao previsto no n.º 1 do artigo 

------------------------------------------  

setembro do corrente ano, por determinação do Sr. Presidente da 

nos enviado via mail o documento que esteve na base da sua 

aprovação e que após uma análise do mesmo, verificámos que as correções propostas se 

m que estão enquadradas nos preceitos previstos no n.º1 do artigo 122.º 

------------------------------------  

No entanto entendemos que salvo melhor opinião e sob o ponto de vista formal, a 

leitura que fazemos do texto dos dois últimos parágrafos constantes da folha n.º 10 da proposta 

nos propor à Mesa da Assembleia que o documento em causa venha a ser 
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inserido na Ordem do Dia da Convocatória, possibilitando deste modo que qualquer membro 

desta Assembleia venha a fazer algum comentário sobre o assunto, 

prosseguimento do processo até à sua conclusão.

 ----------- Na página 11 – Reabilitação do edifício da antiga Cerâmica Rocha.

 ----------- Perante o conteúdo da informação que nos é dada sobre este projeto, solicitava ao Sr. 

Presidente da Câmara que no

processo. --------------------------------

 ----------- Face às verbas previstas para a execução desta obra e tendo em conta o estado em 

que se encontra o edifício, seria importante saber de uma forma muito sintética, que tipo de 

intervenção vai ser efetuada para a recuperação daquele imóvel e se o arranque da empreitada 

acontecerá ainda este ano.”

 ----------- DINA MARIA MICAÊLO DE ALMEIDA LÁZARO

cumprimentos a todos os presentes. Dirigiu também uma palavra à família 

pelo percurso, pelos resultados e no presente momento pela resiliência da situação em que se 

encontram os obriga. Disse esperar que a solução que venha a ser encontrada, seja uma 

solução prática e adequada para o bem de todos, sobret

também no voleibol uma outra escola de vida.

 ----------- Relativamente à atividade municipal, disse que se iria deter em três assuntos do 

documento que têm a ver com a freguesia de Oiã. 

 ----------- O primeiro assunto muito visível tem a ver 

casas, situada na Rua Principal de Perrães. Quem passa na dita rua percebe que a curva 

contra curva que existia, prejudicava a visibilidade e a demolição que foi executada e segundo 

o que constava no relatório, de

concretização de algo naquela rede viária. Nesse sentido questiona o que iria ser feito no local 

e para quando. --------------------------------
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inserido na Ordem do Dia da Convocatória, possibilitando deste modo que qualquer membro 

desta Assembleia venha a fazer algum comentário sobre o assunto, dando assim cobertura ao 

prosseguimento do processo até à sua conclusão. --------------------------------

Reabilitação do edifício da antiga Cerâmica Rocha.

Perante o conteúdo da informação que nos é dada sobre este projeto, solicitava ao Sr. 

Presidente da Câmara que nos informasse qual é o ponto da situação em que se encontra o 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Face às verbas previstas para a execução desta obra e tendo em conta o estado em 

que se encontra o edifício, seria importante saber de uma forma muito sintética, que tipo de 

ão vai ser efetuada para a recuperação daquele imóvel e se o arranque da empreitada 

acontecerá ainda este ano.” ----------------------------------------------------------------

DINA MARIA MICAÊLO DE ALMEIDA LÁZARO – começou por dirigir os seus 

cumprimentos a todos os presentes. Dirigiu também uma palavra à família 

pelo percurso, pelos resultados e no presente momento pela resiliência da situação em que se 

encontram os obriga. Disse esperar que a solução que venha a ser encontrada, seja uma 

solução prática e adequada para o bem de todos, sobretudo para o bem dos jovens que têm 

também no voleibol uma outra escola de vida. ----------------------------------------------------------------

Relativamente à atividade municipal, disse que se iria deter em três assuntos do 

documento que têm a ver com a freguesia de Oiã.  --------------------------------

O primeiro assunto muito visível tem a ver com a demolição que foi feita numa área de 

casas, situada na Rua Principal de Perrães. Quem passa na dita rua percebe que a curva 

contra curva que existia, prejudicava a visibilidade e a demolição que foi executada e segundo 

o que constava no relatório, deveria ser elaborado um projeto de execução para a 

concretização de algo naquela rede viária. Nesse sentido questiona o que iria ser feito no local 

------------------------------------------------------------------------------------------------
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inserido na Ordem do Dia da Convocatória, possibilitando deste modo que qualquer membro 

dando assim cobertura ao 

------------------------------------------------------------  

Reabilitação do edifício da antiga Cerâmica Rocha. -------------------------  

Perante o conteúdo da informação que nos é dada sobre este projeto, solicitava ao Sr. 

s informasse qual é o ponto da situação em que se encontra o 

--------------------------------------------------  

Face às verbas previstas para a execução desta obra e tendo em conta o estado em 

que se encontra o edifício, seria importante saber de uma forma muito sintética, que tipo de 

ão vai ser efetuada para a recuperação daquele imóvel e se o arranque da empreitada 

----------------------------------------------------------     

começou por dirigir os seus 

cumprimentos a todos os presentes. Dirigiu também uma palavra à família Frei Gil Voleibol Club 

pelo percurso, pelos resultados e no presente momento pela resiliência da situação em que se 

encontram os obriga. Disse esperar que a solução que venha a ser encontrada, seja uma 

udo para o bem dos jovens que têm 

---------------------------------  

Relativamente à atividade municipal, disse que se iria deter em três assuntos do 

-----------------------------------------------------------  

com a demolição que foi feita numa área de 

casas, situada na Rua Principal de Perrães. Quem passa na dita rua percebe que a curva 

contra curva que existia, prejudicava a visibilidade e a demolição que foi executada e segundo 

veria ser elaborado um projeto de execução para a 

concretização de algo naquela rede viária. Nesse sentido questiona o que iria ser feito no local 

-------------------------------------------  
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 ----------- Segundo assunto, requalificação da Rua Santo António, entre a rotunda dos Carris e a 

ponte do caminho-de-ferro, disse que já eram notórias as obras. 

 ----------- Questiona relativamente ao traçado entre a ponte do caminho

Cruzeiro. Disse referir-se a esse traçado porque é a principal rua de Oiã, Rua Engenheiro 

Agnelo Prazeres, a mais movimentada quer em termos automobilísticos, quer em termos de 

peões porque muitas pessoas ainda utilizam o comboio, havendo por isso muito a fazer. Em 

algumas zonas há passeios, noutras são inexistentes, onde há passeios por vezes estão 

obstruídos por árvores que dificultam a circulação de cadeiras de rodas, carrinhos de bebés. A 

questão do estacionamento nesse traçado também tem deficiências, nomeadamente no que diz 

respeito à ordenação do estacionamento, à sua qualidade e quantidade. 

 ----------- Acrescenta que no

as águas pluviais, com alguma frequência a água transborda para a estrada. Refere também a 

questão dos contentores dos resíduos sólidos, que muito tem a ver com o civismo dos 

munícipes, que muitas vezes colocam o lixo fora dos contentores em vez de colocar dentro dos 

contentores, mas havia outros problemas como os cheiros, há a deslocação dos contentores 

por estes não estarem fixos, sendo por isso mais um problema a resolver no arruamento 

referido.  --------------------------------

 ----------- Refere que já tinha sido muitas vezes falado em Assembleia Municipal a questão dos 

abrigos para quem está à espera dos autocarros, no mesmo arruamento.

 ----------- Terceiro assunto, reabilitação da escola EB23 Dr. Fernando Peixinho, disse que é 

mencionado na Atividade Municipal que tinha sido aprovado em reunião de Câmara de vinte e 

quatro de maio, a abertura do procedimento de concurso público. Refere que de vinte e quatro 

de maio até à presente data já tinha passado algum tempo questionando por isso qual er

ponto de situação e para quando o concurso público.

 ----------- ANA RITA FERREIRA DE JESUS
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Segundo assunto, requalificação da Rua Santo António, entre a rotunda dos Carris e a 

ferro, disse que já eram notórias as obras.  --------------------------------

Questiona relativamente ao traçado entre a ponte do caminho-de

se a esse traçado porque é a principal rua de Oiã, Rua Engenheiro 

movimentada quer em termos automobilísticos, quer em termos de 

peões porque muitas pessoas ainda utilizam o comboio, havendo por isso muito a fazer. Em 

algumas zonas há passeios, noutras são inexistentes, onde há passeios por vezes estão 

ores que dificultam a circulação de cadeiras de rodas, carrinhos de bebés. A 

questão do estacionamento nesse traçado também tem deficiências, nomeadamente no que diz 

respeito à ordenação do estacionamento, à sua qualidade e quantidade.  -----------------------------

Acrescenta que no traçado atrás referido quando chove mais existem problemas com 

as águas pluviais, com alguma frequência a água transborda para a estrada. Refere também a 

questão dos contentores dos resíduos sólidos, que muito tem a ver com o civismo dos 

itas vezes colocam o lixo fora dos contentores em vez de colocar dentro dos 

contentores, mas havia outros problemas como os cheiros, há a deslocação dos contentores 

por estes não estarem fixos, sendo por isso mais um problema a resolver no arruamento 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Refere que já tinha sido muitas vezes falado em Assembleia Municipal a questão dos 

abrigos para quem está à espera dos autocarros, no mesmo arruamento. -----------------------------

Terceiro assunto, reabilitação da escola EB23 Dr. Fernando Peixinho, disse que é 

Atividade Municipal que tinha sido aprovado em reunião de Câmara de vinte e 

quatro de maio, a abertura do procedimento de concurso público. Refere que de vinte e quatro 

de maio até à presente data já tinha passado algum tempo questionando por isso qual er

ponto de situação e para quando o concurso público. --------------------------------

ANA RITA FERREIRA DE JESUS - dirigiu os seus cumprimentos a todos os 
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Segundo assunto, requalificação da Rua Santo António, entre a rotunda dos Carris e a 

----------------------------------------  

de-ferro e o Largo do 

se a esse traçado porque é a principal rua de Oiã, Rua Engenheiro 

movimentada quer em termos automobilísticos, quer em termos de 

peões porque muitas pessoas ainda utilizam o comboio, havendo por isso muito a fazer. Em 

algumas zonas há passeios, noutras são inexistentes, onde há passeios por vezes estão 

ores que dificultam a circulação de cadeiras de rodas, carrinhos de bebés. A 

questão do estacionamento nesse traçado também tem deficiências, nomeadamente no que diz 

-----------------------------  

traçado atrás referido quando chove mais existem problemas com 

as águas pluviais, com alguma frequência a água transborda para a estrada. Refere também a 

questão dos contentores dos resíduos sólidos, que muito tem a ver com o civismo dos 

itas vezes colocam o lixo fora dos contentores em vez de colocar dentro dos 

contentores, mas havia outros problemas como os cheiros, há a deslocação dos contentores 

por estes não estarem fixos, sendo por isso mais um problema a resolver no arruamento 

---------------------------------------------------  

Refere que já tinha sido muitas vezes falado em Assembleia Municipal a questão dos 

-----------------------------  

Terceiro assunto, reabilitação da escola EB23 Dr. Fernando Peixinho, disse que é 

Atividade Municipal que tinha sido aprovado em reunião de Câmara de vinte e 

quatro de maio, a abertura do procedimento de concurso público. Refere que de vinte e quatro 

de maio até à presente data já tinha passado algum tempo questionando por isso qual era o 

--------------------------------------------------------  

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

 ----------- Deixou também uma menção de louvor e reconhecimento ao Frei Gil Voleibol Club, 

dizendo que reconhecia a atividade, a

praticante de voleibol em Oliveira do Bairro e lembrava

ao IPSB.  --------------------------------

 ----------- Disse que o assunto que a trazia a fazer a intervenção tinha a ver com o arranque das 

aulas no Pólo Escolar de Oliveira, passando a ler a transcrição da ata de 16 de junho do 

corrente ano, em que o Senhor Presidente da Câmara disse, e passou a citar;

 ----------- ...”que não iria o próximo ano letivo sem estar o trabalho concluído, porque o mesmo 

vai ser retomado a toda a força no período de férias que se avizinha.

 ----------- Lembra que o ano letivo tinha arrancado em treze de setembro, mas a um de 

setembro a componente de apoio à família, foi feito na escola Acácio Azevedo, porque o Pólo 

Escolar ainda estava em obras. A treze de setembro, inicia

 ----------- Disse que na sessão de abertura do ano e na receção aos alunos e pais, as palavras 

da professora Helena Soares, coordenadora do Pólo Escolar, disse que as salas estariam mais 

ou menos aceitáveis e que ainda haveria algumas intervenções a fazer.

 ----------- Assim foi e como estava referido na Atividade Municipal que refere que parte das 

obras, no Pólo Escolar de Oliveira do Bairro, estavam finalizadas, estando ainda por concluir 

obras inerentes à substituição da caixilharia nos laboratórios. Mais uma vez houve atrasos, 

relembrando que a obra deveria estar concluída em dezembro de dois mil e dezasseis. 

 ----------- Deu conhecimento que uma professora teve que levar um aspirador, para limpar o pó, 

porque não tinha havido tempo de preparar as salas de forma a fazer

receção aos alunos. Não é de grande importância.

 ----------- Questionou o Senhor Presidente da Câmara de qual era a garantia de que o prazo 
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------------------------------------------------------------------------------------------------

Deixou também uma menção de louvor e reconhecimento ao Frei Gil Voleibol Club, 

dizendo que reconhecia a atividade, antes de ser constituído o Club, porque enquanto 

praticante de voleibol em Oliveira do Bairro e lembrava-se do que era ir jogar voleibol a Bustos, 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Disse que o assunto que a trazia a fazer a intervenção tinha a ver com o arranque das 

Pólo Escolar de Oliveira, passando a ler a transcrição da ata de 16 de junho do 

corrente ano, em que o Senhor Presidente da Câmara disse, e passou a citar;

que não iria o próximo ano letivo sem estar o trabalho concluído, porque o mesmo 

ado a toda a força no período de férias que se avizinha.” fim de citação.

Lembra que o ano letivo tinha arrancado em treze de setembro, mas a um de 

setembro a componente de apoio à família, foi feito na escola Acácio Azevedo, porque o Pólo 

estava em obras. A treze de setembro, inicia-se então no Pólo Escolar.

Disse que na sessão de abertura do ano e na receção aos alunos e pais, as palavras 

da professora Helena Soares, coordenadora do Pólo Escolar, disse que as salas estariam mais 

aceitáveis e que ainda haveria algumas intervenções a fazer. -------------------------------

Assim foi e como estava referido na Atividade Municipal que refere que parte das 

obras, no Pólo Escolar de Oliveira do Bairro, estavam finalizadas, estando ainda por concluir 

substituição da caixilharia nos laboratórios. Mais uma vez houve atrasos, 

relembrando que a obra deveria estar concluída em dezembro de dois mil e dezasseis. 

Deu conhecimento que uma professora teve que levar um aspirador, para limpar o pó, 

tinha havido tempo de preparar as salas de forma a fazer

receção aos alunos. Não é de grande importância. --------------------------------

Questionou o Senhor Presidente da Câmara de qual era a garantia de que o prazo 
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-------------------------------------------------  

Deixou também uma menção de louvor e reconhecimento ao Frei Gil Voleibol Club, 

ntes de ser constituído o Club, porque enquanto 

se do que era ir jogar voleibol a Bustos, 

---------------------------------------------------  

Disse que o assunto que a trazia a fazer a intervenção tinha a ver com o arranque das 

Pólo Escolar de Oliveira, passando a ler a transcrição da ata de 16 de junho do 

corrente ano, em que o Senhor Presidente da Câmara disse, e passou a citar; -----------------------  

que não iria o próximo ano letivo sem estar o trabalho concluído, porque o mesmo 

” fim de citação. --------------  

Lembra que o ano letivo tinha arrancado em treze de setembro, mas a um de 

setembro a componente de apoio à família, foi feito na escola Acácio Azevedo, porque o Pólo 

se então no Pólo Escolar. -------------  

Disse que na sessão de abertura do ano e na receção aos alunos e pais, as palavras 

da professora Helena Soares, coordenadora do Pólo Escolar, disse que as salas estariam mais 

-------------------------------  

Assim foi e como estava referido na Atividade Municipal que refere que parte das 

obras, no Pólo Escolar de Oliveira do Bairro, estavam finalizadas, estando ainda por concluir 

substituição da caixilharia nos laboratórios. Mais uma vez houve atrasos, 

relembrando que a obra deveria estar concluída em dezembro de dois mil e dezasseis.  ----------  

Deu conhecimento que uma professora teve que levar um aspirador, para limpar o pó, 

tinha havido tempo de preparar as salas de forma a fazer-se devidamente a 

-----------------------------------------------------------  

Questionou o Senhor Presidente da Câmara de qual era a garantia de que o prazo 
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para conclusão das obras não fosse mais uma vez mais

 ----------- Disse que voltou a encontrar formigas dentro da escola, levando a que os lanches das 

crianças que não estejam salvaguardados serem atacados pelas ditas formigas. Tem que se ter 

cuidados redobrados no lanche das crianças porque também é essa 

 ----------- ACÁCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA

transcreve na sua íntegra; --------------------------------

 ----------- ...“Nas páginas 3 e 4 

Presidente da Câmara, porque é que continua 

nome dos vendedores ou doadores e as áreas dos respetivos prédios ou lotes comprados ou 

vendidos pelo executivo, que por certo se deve a uma razão que desconhecemos.

 ----------- Na página 5 – Contratos de Empreitada 

responsabilidade da reparação das patologias existentes na “CASAVERDE” onde funciona o 

Tribunal de Família e Menores de Oliveira do Bairro, porque é vergonhoso o estado de 

degradação a que este chegou.

 ----------- Na página 18 – Expo Bairrada 

mesmo”, considerando a opinião da população em geral até podemos afirmar que foi “menos 

do mesmo”, mesmo sabendo que o Sr. Presidente da Câmara está de saída, é importante para 

a Bancada do Partido Socialista saber o que se passou com o contrato de “prestação de 

serviços de realização de Espetáculos e Concursos Equestres de Índole Artística” celebrado 

com a Companhia de Teatro VivArte e o que concretamente correu menos bem.

 ----------- Ofício 2242 de 14.07.2017 

Energia Elétrica em baixa Tensão no Município de Oliveira do Bairro” 

Presidente da Câmara e cito: “Mais se solicita que para cada item seja descrita a marca, 

modelo, número de série, ano de instalação, etc.” fim de citação, na carta resposta da EDP 

Distribuição n.º 313/17/D-DRCP de 02.08.2017, a informação foi única e exclusivamente dada 
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para conclusão das obras não fosse mais uma vez mais prorrogado.--------------------------------

Disse que voltou a encontrar formigas dentro da escola, levando a que os lanches das 

crianças que não estejam salvaguardados serem atacados pelas ditas formigas. Tem que se ter 

cuidados redobrados no lanche das crianças porque também é essa a função dos pais.

ACÁCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA – entregou a sua intervenção por escrito a qual se 

----------------------------------------------------------------

Nas páginas 3 e 4 – Notariado e Oficial Público – Solicitamos informação ao Sr. 

Presidente da Câmara, porque é que continua a insistir em não colocar nesta informação o 

nome dos vendedores ou doadores e as áreas dos respetivos prédios ou lotes comprados ou 

vendidos pelo executivo, que por certo se deve a uma razão que desconhecemos.

Contratos de Empreitada – Solicitamos informação sobre de quem é a 

responsabilidade da reparação das patologias existentes na “CASAVERDE” onde funciona o 

Tribunal de Família e Menores de Oliveira do Bairro, porque é vergonhoso o estado de 

degradação a que este chegou. ----------------------------------------------------------------

Expo Bairrada - Para terminar, A edição de 2017, não foi “mais do 

mesmo”, considerando a opinião da população em geral até podemos afirmar que foi “menos 

do mesmo”, mesmo sabendo que o Sr. Presidente da Câmara está de saída, é importante para 

Partido Socialista saber o que se passou com o contrato de “prestação de 

serviços de realização de Espetáculos e Concursos Equestres de Índole Artística” celebrado 

com a Companhia de Teatro VivArte e o que concretamente correu menos bem.

14.07.2017 – Pedido de Informação “ Contrato de Distribuição de 

Energia Elétrica em baixa Tensão no Município de Oliveira do Bairro” – Foi solicitado pelo Sr. 

Presidente da Câmara e cito: “Mais se solicita que para cada item seja descrita a marca, 

número de série, ano de instalação, etc.” fim de citação, na carta resposta da EDP 

DRCP de 02.08.2017, a informação foi única e exclusivamente dada 
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------------------------------------  

Disse que voltou a encontrar formigas dentro da escola, levando a que os lanches das 

crianças que não estejam salvaguardados serem atacados pelas ditas formigas. Tem que se ter 

a função dos pais. ----------  

entregou a sua intervenção por escrito a qual se 

------------------------------------------------------------  

Solicitamos informação ao Sr. 

a insistir em não colocar nesta informação o 

nome dos vendedores ou doadores e as áreas dos respetivos prédios ou lotes comprados ou 

vendidos pelo executivo, que por certo se deve a uma razão que desconhecemos. -----------------  

icitamos informação sobre de quem é a 

responsabilidade da reparação das patologias existentes na “CASAVERDE” onde funciona o 

Tribunal de Família e Menores de Oliveira do Bairro, porque é vergonhoso o estado de 

-----------------------------------------------------  

Para terminar, A edição de 2017, não foi “mais do 

mesmo”, considerando a opinião da população em geral até podemos afirmar que foi “menos 

do mesmo”, mesmo sabendo que o Sr. Presidente da Câmara está de saída, é importante para 

Partido Socialista saber o que se passou com o contrato de “prestação de 

serviços de realização de Espetáculos e Concursos Equestres de Índole Artística” celebrado 

com a Companhia de Teatro VivArte e o que concretamente correu menos bem. --------------------  

Pedido de Informação “ Contrato de Distribuição de 

Foi solicitado pelo Sr. 

Presidente da Câmara e cito: “Mais se solicita que para cada item seja descrita a marca, 

número de série, ano de instalação, etc.” fim de citação, na carta resposta da EDP 

DRCP de 02.08.2017, a informação foi única e exclusivamente dada 
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sobre o valor do imobilizado Líquido Técnico Específico a 31 de Dezembro de 2016, 

3.134 mil euros, perguntamos e onde para a restante informação solicitada?”…

 -----------  ARSÉLIO MANUEL DE OLIVEIRA DOMINGUES CANAS 

intervenção por escrito a qual se transcreve;

 ----------- ...”Não tendo a ver propriamente com o que está descrito no

Municipal, mas porque tem a ver com a atividade que se desenvolve nos órgãos autárquicos, 

informo que a Comissão de Acompanhamento da Educação cessa a sua atividade com o final 

da legislatura. No entanto farei chegar à Mesa da Assembl

nota final dando conta daquilo que foi a atividade da Comissão e dos assuntos que estão em 

curso e que consequentemente ficarão pendentes à data do seu términus.”…

 ----------- Acrescentou que relativamente ao assunto da insolvênc

presente dia, a juíza responsável pelo processo, ainda não tinha decretado a insolvência e 

muito menos tinha sido nomeado o administrador da insolvência.

 ----------- Dirigindo-se aos Membros da Assembleia Acácio Oliveira e Armando 

que na intervenção inicial tinham

questionou qual partido o velho ou o novo.

 ----------- 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

disse que em resposta ao Membro Miguel Oliveira, havia um ponto agendado na Ordem de 

Trabalhos que era o revisão orçamental e 

então às questões colocadas, porque a resposta às questões colocadas estavam explícitas no 

referido ponto. --------------------------------

 ----------- Relativamente à intervenção do Membro Ana Rita Jesus disse que em relação a tudo, 

uma coisa era aquilo que se pensa que pode vir a acontecer, outra coisa é os contratos 
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sobre o valor do imobilizado Líquido Técnico Específico a 31 de Dezembro de 2016, 

3.134 mil euros, perguntamos e onde para a restante informação solicitada?”…

ARSÉLIO MANUEL DE OLIVEIRA DOMINGUES CANAS 

intervenção por escrito a qual se transcreve; ----------------------------------------------------------------

...”Não tendo a ver propriamente com o que está descrito no 

Municipal, mas porque tem a ver com a atividade que se desenvolve nos órgãos autárquicos, 

informo que a Comissão de Acompanhamento da Educação cessa a sua atividade com o final 

da legislatura. No entanto farei chegar à Mesa da Assembleia até ao final da legislatura, uma 

nota final dando conta daquilo que foi a atividade da Comissão e dos assuntos que estão em 

curso e que consequentemente ficarão pendentes à data do seu términus.”…

Acrescentou que relativamente ao assunto da insolvência do IPSB, S.A. à data do 

presente dia, a juíza responsável pelo processo, ainda não tinha decretado a insolvência e 

muito menos tinha sido nomeado o administrador da insolvência. --------------------------------

se aos Membros da Assembleia Acácio Oliveira e Armando 

que na intervenção inicial tinham-se referido muitas vezes ao partido que representam, mas 

questionou qual partido o velho ou o novo. ----------------------------------------------------------------

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

estões formuladas pelos Membros da Assembleia Municipal.

Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA 

disse que em resposta ao Membro Miguel Oliveira, havia um ponto agendado na Ordem de 

Trabalhos que era o revisão orçamental e quando esse ponto fosse debatido, responderia 

então às questões colocadas, porque a resposta às questões colocadas estavam explícitas no 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Relativamente à intervenção do Membro Ana Rita Jesus disse que em relação a tudo, 

o que se pensa que pode vir a acontecer, outra coisa é os contratos 
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sobre o valor do imobilizado Líquido Técnico Específico a 31 de Dezembro de 2016, que é de 

3.134 mil euros, perguntamos e onde para a restante informação solicitada?”… ---------------------  

ARSÉLIO MANUEL DE OLIVEIRA DOMINGUES CANAS – entregou a sua 

------------------------------------  

 dossier da Atividade 

Municipal, mas porque tem a ver com a atividade que se desenvolve nos órgãos autárquicos, 

informo que a Comissão de Acompanhamento da Educação cessa a sua atividade com o final 

eia até ao final da legislatura, uma 

nota final dando conta daquilo que foi a atividade da Comissão e dos assuntos que estão em 

curso e que consequentemente ficarão pendentes à data do seu términus.”…------------------------  

ia do IPSB, S.A. à data do 

presente dia, a juíza responsável pelo processo, ainda não tinha decretado a insolvência e 

----------------------------------------  

se aos Membros da Assembleia Acácio Oliveira e Armando Humberto, disse 

se referido muitas vezes ao partido que representam, mas 

--------------------------------------  

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

estões formuladas pelos Membros da Assembleia Municipal. --------------  

MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 

disse que em resposta ao Membro Miguel Oliveira, havia um ponto agendado na Ordem de 

quando esse ponto fosse debatido, responderia 

então às questões colocadas, porque a resposta às questões colocadas estavam explícitas no 

--------------------------------------------  

Relativamente à intervenção do Membro Ana Rita Jesus disse que em relação a tudo, 

o que se pensa que pode vir a acontecer, outra coisa é os contratos 



 
 
Sessão da Assembleia Municipal de 15.09’17

existentes, as respostas obtidas dos técnicos e a exigência que é imposta a todos. O que é 

transmitido não é porque o Presidente da Câmara se lembra de transmitir, é à data e com os 

dados que tem o que pretende fazer para que se concretize.

 ----------- Acrescenta que situações várias fazem com que, desde os técnicos municipais, à 

coordenação da escola, ao empreiteiro, ao período de férias que são férias escolares, mas 

também são férias dos funcionári

têm impacto no mês de agosto.

 ----------- Reafirma que o que tinha transmitido, transmitiu com os dados que tinha à data e 

aquilo que o Membro Ana Rita Jesus transmitiu, depende da forma como se olhava para a 

situação, umas viam o copo meio cheio outras o copo meio vazio.

 ----------- Relativamente à questão das formigas, disse que a Câmara Municipal tem contratos e 

faz regularmente a desinfestação de todos os edifícios públicos, limpeza das condutas do ar 

condicionado, inspeção aos extintores de incêndio, tudo a que são obrigados. Informa que não 

tinha tido informação alguma, a não ser no momento em que o Membro Ana Rita Jesus, deu 

conhecimento através da sua intervenção, tendo falhado qualquer coisa, ou a coordenadora 

não fez chegar a quem de direito essa informação, ou demitindo

é comunicar imediatamente à Câmara Municipal essas questões.

 ----------- Sobre a questão colocada pelo Membro Fernando Henriques, disse que a Assembleia 

Municipal era soberana naquilo que decidia, mas queria que ficasse indiscutivelmente claro que 

no que diz respeito à primeira correção material do PDM, tendo

da CCDR, reunindo porque era algo de muito responsabilidade, a Câmara Municipal, agiu e 

cumpriu todos os preceitos legais, sendo o último dos quais tinha sido a publicação e antes 

disso a informação a dar conhecimento à Assembleia Municipal, tendo assinado o oficio que foi 

lido no inicio da presente Sessão.

 ----------- Relativamente às questões colocada
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existentes, as respostas obtidas dos técnicos e a exigência que é imposta a todos. O que é 

transmitido não é porque o Presidente da Câmara se lembra de transmitir, é à data e com os 

que tem o que pretende fazer para que se concretize. --------------------------------

Acrescenta que situações várias fazem com que, desde os técnicos municipais, à 

coordenação da escola, ao empreiteiro, ao período de férias que são férias escolares, mas 

também são férias dos funcionários das empresas que fazem os serviços, que cada vez mais 

têm impacto no mês de agosto. ----------------------------------------------------------------

Reafirma que o que tinha transmitido, transmitiu com os dados que tinha à data e 

aquilo que o Membro Ana Rita Jesus transmitiu, depende da forma como se olhava para a 

situação, umas viam o copo meio cheio outras o copo meio vazio. --------------------------------

Relativamente à questão das formigas, disse que a Câmara Municipal tem contratos e 

faz regularmente a desinfestação de todos os edifícios públicos, limpeza das condutas do ar 

nspeção aos extintores de incêndio, tudo a que são obrigados. Informa que não 

tinha tido informação alguma, a não ser no momento em que o Membro Ana Rita Jesus, deu 

conhecimento através da sua intervenção, tendo falhado qualquer coisa, ou a coordenadora 

o fez chegar a quem de direito essa informação, ou demitindo-se do seu dever principal que 

é comunicar imediatamente à Câmara Municipal essas questões. --------------------------------

Sobre a questão colocada pelo Membro Fernando Henriques, disse que a Assembleia 

naquilo que decidia, mas queria que ficasse indiscutivelmente claro que 

no que diz respeito à primeira correção material do PDM, tendo-se informado previamente junto 

da CCDR, reunindo porque era algo de muito responsabilidade, a Câmara Municipal, agiu e 

umpriu todos os preceitos legais, sendo o último dos quais tinha sido a publicação e antes 

disso a informação a dar conhecimento à Assembleia Municipal, tendo assinado o oficio que foi 

lido no inicio da presente Sessão. ----------------------------------------------------------------

Relativamente às questões colocadas pelo Membro Dina Lázaro disse que de facto 
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existentes, as respostas obtidas dos técnicos e a exigência que é imposta a todos. O que é 

transmitido não é porque o Presidente da Câmara se lembra de transmitir, é à data e com os 

----------------------------------------------  

Acrescenta que situações várias fazem com que, desde os técnicos municipais, à 

coordenação da escola, ao empreiteiro, ao período de férias que são férias escolares, mas 

os das empresas que fazem os serviços, que cada vez mais 

-----------------------------------------------------  

Reafirma que o que tinha transmitido, transmitiu com os dados que tinha à data e 

aquilo que o Membro Ana Rita Jesus transmitiu, depende da forma como se olhava para a 

---------------------------------------  

Relativamente à questão das formigas, disse que a Câmara Municipal tem contratos e 

faz regularmente a desinfestação de todos os edifícios públicos, limpeza das condutas do ar 

nspeção aos extintores de incêndio, tudo a que são obrigados. Informa que não 

tinha tido informação alguma, a não ser no momento em que o Membro Ana Rita Jesus, deu 

conhecimento através da sua intervenção, tendo falhado qualquer coisa, ou a coordenadora 

se do seu dever principal que 

----------------------------------------  

Sobre a questão colocada pelo Membro Fernando Henriques, disse que a Assembleia 

naquilo que decidia, mas queria que ficasse indiscutivelmente claro que 

se informado previamente junto 

da CCDR, reunindo porque era algo de muito responsabilidade, a Câmara Municipal, agiu e 

umpriu todos os preceitos legais, sendo o último dos quais tinha sido a publicação e antes 

disso a informação a dar conhecimento à Assembleia Municipal, tendo assinado o oficio que foi 

--------------------------------------------------  

s pelo Membro Dina Lázaro disse que de facto 
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tinha havida demolição em Perrães, informou que houve também a demolição de uma casa 

junto à rotunda dos Carris, foi também demolida a habitação na Rua Cândido dos Reis em 

Oliveira do Bairro, sendo demolida tamb

Doutor Vela, depois de realojadas as pessoas que lá habitavam.

 ----------- Acrescenta que em Perrães iria ser demolida parte da casa que se encontra 

imediatamente a seguir, pertencendo ao mesmo proprietário, apesa

recuar cerca de dois metros de forma a dar mais visibilidade na curva aí existente. Deu 

conhecimento que há um acordo da Infraestruturas de Portugal, no sentido de o traçado da 

estrada, não sendo uma estrada municipal, mas a ab

Acrescenta que a Câmara pretende, não o fazendo no imediato, será criar um passeio largo 

ficando assim o espaço publico.

 ----------- Refere que o local com mais sinistralidade, alguns com acidentes gravíssimos era o 

cruzamento Oiã, Águeda, Giesta e Fermentelos localizado em Perrães e com a rotunda tinha 

ficado resolvido, na curva e contracurva em Perrães disse acreditar que talvez fosse dos sítios 

piores e com mais falta de visibilidade existentes numa das estradas com grande 

rodoviário. Acrescenta que tinha sido um passo muito grande apesar de não ter sido um 

investimento muito significativo, mas tinha sido uma mais

rotunda dos Carris.  --------------------------------

 ----------- Sobre a questão dos contentores, disse que 

Refere que o contrato feito com a LUSAGUA, tinha sido feito com Oliveira do Bairro, Vagos e 

Albergaria-a-Velha. Informa que devido aos problemas que têm vindo a ser referidos e outros, 

houve reunião com os três Pres

administração da empresa. --------------------------------

 ----------- Relativamente à questão do traçado até ao Cruzeiro disse que quem o suceder e os 

elementos do Executivo, teriam que decidir o que fazer. Acrescenta que aquele traçado tinha 
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tinha havida demolição em Perrães, informou que houve também a demolição de uma casa 

junto à rotunda dos Carris, foi também demolida a habitação na Rua Cândido dos Reis em 

Oliveira do Bairro, sendo demolida também no dia seguinte ao da presente reunião, a casa do 

Doutor Vela, depois de realojadas as pessoas que lá habitavam. --------------------------------

Acrescenta que em Perrães iria ser demolida parte da casa que se encontra 

imediatamente a seguir, pertencendo ao mesmo proprietário, apesar de artigos diferentes. Irá 

recuar cerca de dois metros de forma a dar mais visibilidade na curva aí existente. Deu 

conhecimento que há um acordo da Infraestruturas de Portugal, no sentido de o traçado da 

estrada, não sendo uma estrada municipal, mas a abertura existe assim como a visibilidade. 

Acrescenta que a Câmara pretende, não o fazendo no imediato, será criar um passeio largo 

ficando assim o espaço publico. ----------------------------------------------------------------

Refere que o local com mais sinistralidade, alguns com acidentes gravíssimos era o 

o Oiã, Águeda, Giesta e Fermentelos localizado em Perrães e com a rotunda tinha 

ficado resolvido, na curva e contracurva em Perrães disse acreditar que talvez fosse dos sítios 

piores e com mais falta de visibilidade existentes numa das estradas com grande 

rodoviário. Acrescenta que tinha sido um passo muito grande apesar de não ter sido um 

investimento muito significativo, mas tinha sido uma mais-valia muito grande, bem como junto à 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Sobre a questão dos contentores, disse que efetivamente havia a questão do civismo. 

Refere que o contrato feito com a LUSAGUA, tinha sido feito com Oliveira do Bairro, Vagos e 

Velha. Informa que devido aos problemas que têm vindo a ser referidos e outros, 

houve reunião com os três Presidentes de Câmara das autarquias referidas, e com a 

----------------------------------------------------------------

Relativamente à questão do traçado até ao Cruzeiro disse que quem o suceder e os 

elementos do Executivo, teriam que decidir o que fazer. Acrescenta que aquele traçado tinha 
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tinha havida demolição em Perrães, informou que houve também a demolição de uma casa 

junto à rotunda dos Carris, foi também demolida a habitação na Rua Cândido dos Reis em 

ém no dia seguinte ao da presente reunião, a casa do 

-----------------------------------------  

Acrescenta que em Perrães iria ser demolida parte da casa que se encontra 

r de artigos diferentes. Irá 

recuar cerca de dois metros de forma a dar mais visibilidade na curva aí existente. Deu 

conhecimento que há um acordo da Infraestruturas de Portugal, no sentido de o traçado da 

ertura existe assim como a visibilidade. 

Acrescenta que a Câmara pretende, não o fazendo no imediato, será criar um passeio largo 

----------------------------------------------------  

Refere que o local com mais sinistralidade, alguns com acidentes gravíssimos era o 

o Oiã, Águeda, Giesta e Fermentelos localizado em Perrães e com a rotunda tinha 

ficado resolvido, na curva e contracurva em Perrães disse acreditar que talvez fosse dos sítios 

piores e com mais falta de visibilidade existentes numa das estradas com grande fluxo 

rodoviário. Acrescenta que tinha sido um passo muito grande apesar de não ter sido um 

valia muito grande, bem como junto à 

-------------------------------------  

efetivamente havia a questão do civismo. 

Refere que o contrato feito com a LUSAGUA, tinha sido feito com Oliveira do Bairro, Vagos e 

Velha. Informa que devido aos problemas que têm vindo a ser referidos e outros, 

identes de Câmara das autarquias referidas, e com a 

-----------------------------------------------------------  

Relativamente à questão do traçado até ao Cruzeiro disse que quem o suceder e os 

elementos do Executivo, teriam que decidir o que fazer. Acrescenta que aquele traçado tinha 
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passeios em algumas zonas, outros locais nem dá para passeios. Para dar para passeios ou se 

faz demolição das casas, o que não lhe parecia muito viável, ou então sentidos únicos. Ao 

fazer-se essa alteração, de acordo com o que for projetado, decidido e implem

tinha que ser visto o projeto das águas pluviais inerentes e nos locais onde serão necessários.

 ----------- Sobre o concurso publico, informo que o mesmo ainda estava em curso na fase de 

erros e omissões, tendo já havido um segundo concurso. 

 ----------- Relativamente à questão do Membro Fernando Henriques relativamente à antiga 

Cerâmica Rocha, dá conhecimento que estava em fase de adjudicação, o concurso já tinha 

terminado, já tinham sido abertas as propostas, estando para breve. Quanto à questão para 

quando o início refere que depois de cumpridas as formalidades legais.

 ----------- Sobre as questões colocadas pelo Membro Acácio Oliveira, esclareceu que a Casa 

Verde tinha sida adquirida pela Câmara Municipal sendo propriedade da mesma e embora a 

tenha adquirido, permitiu qu

altura da conjugação e da negociação que foi feita com a Secretaria de Estado da Justiça, foi 

no sentido de quererem instalar, a Câmara Municipal tinha interesse em que fosse instalado, 

mas a casa necessitava de obras, sendo que as mesmas foram todas da responsabilidade do 

Ministério da Justiça. Disse que falando de cor, que a luta pelo Tribunal continua, o novo 

Palácio da Justiça, o pressuposto era que essas obras permitissem instalar, até 

do novo edifício que na altura se pressupunha que fossem dois anos. Ou seja essas obras 

seriam o equivalente à renda, para permitirem estar lá em funcionamento o Tribunal de Família 

e Menores durante os supostos dois anos.

 ----------- Informa que já for

obras dava para muito mais que dois anos, sendo que as contas cada um faz ao seu jeito e no 

interesse da defesa do que interessa. Afirma que o património é da Câmara Municipal, 

compreendendo que não era uma imagem bonita, como também não era uma boa imagem a 
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seios em algumas zonas, outros locais nem dá para passeios. Para dar para passeios ou se 

faz demolição das casas, o que não lhe parecia muito viável, ou então sentidos únicos. Ao 

se essa alteração, de acordo com o que for projetado, decidido e implem

tinha que ser visto o projeto das águas pluviais inerentes e nos locais onde serão necessários.

Sobre o concurso publico, informo que o mesmo ainda estava em curso na fase de 

erros e omissões, tendo já havido um segundo concurso.  --------------------------------

mente à questão do Membro Fernando Henriques relativamente à antiga 

Cerâmica Rocha, dá conhecimento que estava em fase de adjudicação, o concurso já tinha 

terminado, já tinham sido abertas as propostas, estando para breve. Quanto à questão para 

ício refere que depois de cumpridas as formalidades legais. --------------------------------

Sobre as questões colocadas pelo Membro Acácio Oliveira, esclareceu que a Casa 

Verde tinha sida adquirida pela Câmara Municipal sendo propriedade da mesma e embora a 

tenha adquirido, permitiu que fosse lá instalado o Tribunal de Família e Menores, sendo que na 

altura da conjugação e da negociação que foi feita com a Secretaria de Estado da Justiça, foi 

no sentido de quererem instalar, a Câmara Municipal tinha interesse em que fosse instalado, 

a casa necessitava de obras, sendo que as mesmas foram todas da responsabilidade do 

Ministério da Justiça. Disse que falando de cor, que a luta pelo Tribunal continua, o novo 

Palácio da Justiça, o pressuposto era que essas obras permitissem instalar, até 

do novo edifício que na altura se pressupunha que fossem dois anos. Ou seja essas obras 

seriam o equivalente à renda, para permitirem estar lá em funcionamento o Tribunal de Família 

e Menores durante os supostos dois anos. ----------------------------------------------------------------

Informa que já foram trocadas muitas correspondências, em que afinal o valor das 

obras dava para muito mais que dois anos, sendo que as contas cada um faz ao seu jeito e no 

interesse da defesa do que interessa. Afirma que o património é da Câmara Municipal, 

e não era uma imagem bonita, como também não era uma boa imagem a 
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seios em algumas zonas, outros locais nem dá para passeios. Para dar para passeios ou se 

faz demolição das casas, o que não lhe parecia muito viável, ou então sentidos únicos. Ao 

se essa alteração, de acordo com o que for projetado, decidido e implementado assim 

tinha que ser visto o projeto das águas pluviais inerentes e nos locais onde serão necessários. -  

Sobre o concurso publico, informo que o mesmo ainda estava em curso na fase de 

--------------------------------------------------  

mente à questão do Membro Fernando Henriques relativamente à antiga 

Cerâmica Rocha, dá conhecimento que estava em fase de adjudicação, o concurso já tinha 

terminado, já tinham sido abertas as propostas, estando para breve. Quanto à questão para 

--------------------------------  

Sobre as questões colocadas pelo Membro Acácio Oliveira, esclareceu que a Casa 

Verde tinha sida adquirida pela Câmara Municipal sendo propriedade da mesma e embora a 

e fosse lá instalado o Tribunal de Família e Menores, sendo que na 

altura da conjugação e da negociação que foi feita com a Secretaria de Estado da Justiça, foi 

no sentido de quererem instalar, a Câmara Municipal tinha interesse em que fosse instalado, 

a casa necessitava de obras, sendo que as mesmas foram todas da responsabilidade do 

Ministério da Justiça. Disse que falando de cor, que a luta pelo Tribunal continua, o novo 

Palácio da Justiça, o pressuposto era que essas obras permitissem instalar, até à construção 

do novo edifício que na altura se pressupunha que fossem dois anos. Ou seja essas obras 

seriam o equivalente à renda, para permitirem estar lá em funcionamento o Tribunal de Família 

--------------------------------------  

am trocadas muitas correspondências, em que afinal o valor das 

obras dava para muito mais que dois anos, sendo que as contas cada um faz ao seu jeito e no 

interesse da defesa do que interessa. Afirma que o património é da Câmara Municipal, 

e não era uma imagem bonita, como também não era uma boa imagem a 
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do edifício público que albergava os principais serviços públicos de Oliveira do Bairro, e 

atualmente já não envergonha ninguém que lá entra, mas é necessário que se faça. Com as 

condicionantes apresentadas, pensa que o proprietário tem que atuar e se quiser alguma 

comparticipação do Ministério da Justiça, acha bem, mas vê com alguma dificuldade que o 

consiga.  --------------------------------

 ----------- A existência do novo Palácio da Justiça, face a todas as correspondências e tudo

quanto foi tratado e porque a Câmara doou o terreno com direito a reversão para o efeito, tendo 

já podido tê-lo revertido, entendendo no entanto que não será esse o caminho, mas deverá 

sempre insistir-se para que venha a ser concretizado.

 ----------- Sobre a questão Expo Bairrada e do relatório Vivarte, informa que fez um despacho, já 

há algum tempo, em que o mesmo visava e referia, dia a dia uma série de circunstâncias, 

nomeadamente e com nomes de pessoas. Despachou no sentido de aquelas pessoas visadas, 

dissessem de sua justiça. Recebeu a informação/resposta de uma das pessoas, outra pessoa 

está entre férias e licença sem vencimento e outras licenças legais, presumindo por isso que 

não iria receber resposta e outras duas pessoas já tinha insistido no sentido de obt

de forma a fazer chegar aos Vereadores que já tinham solicitado essa informação. 

 ----------- Pretende que fique claro que não tinha havido rigorosamente nada no que diz respeito 

à organização da Expo Bairrada ou da Câmara. Está

exigindo alguma cautela no apuramento do que de facto se tinha passado.

 ----------- Relativamente à questão colocada sobre a resposta dada pela EDP, disse que face às 

intervenções na presente Assembleia, iria

solicitados, se se iria conseguir a resposta ou não já seria outra questão.

 ----------- Acrescentou que entre as lâmpadas de Leds, decidido pela Assembleia em não 

avançar e as lâmpadas que estão previstas no contrato em vigor, o consumo por essas 

lâmpadas é amplamente superior do que os de Led, ou seja por essa razão e por decisão da 
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do edifício público que albergava os principais serviços públicos de Oliveira do Bairro, e 

atualmente já não envergonha ninguém que lá entra, mas é necessário que se faça. Com as 

tes apresentadas, pensa que o proprietário tem que atuar e se quiser alguma 

comparticipação do Ministério da Justiça, acha bem, mas vê com alguma dificuldade que o 

------------------------------------------------------------------------------------------------

A existência do novo Palácio da Justiça, face a todas as correspondências e tudo

quanto foi tratado e porque a Câmara doou o terreno com direito a reversão para o efeito, tendo 

lo revertido, entendendo no entanto que não será esse o caminho, mas deverá 

se para que venha a ser concretizado. --------------------------------

o Expo Bairrada e do relatório Vivarte, informa que fez um despacho, já 

há algum tempo, em que o mesmo visava e referia, dia a dia uma série de circunstâncias, 

nomeadamente e com nomes de pessoas. Despachou no sentido de aquelas pessoas visadas, 

de sua justiça. Recebeu a informação/resposta de uma das pessoas, outra pessoa 

está entre férias e licença sem vencimento e outras licenças legais, presumindo por isso que 

não iria receber resposta e outras duas pessoas já tinha insistido no sentido de obt

de forma a fazer chegar aos Vereadores que já tinham solicitado essa informação. 

Pretende que fique claro que não tinha havido rigorosamente nada no que diz respeito 

à organização da Expo Bairrada ou da Câmara. Está-se a falar de pessoas e d

exigindo alguma cautela no apuramento do que de facto se tinha passado.

Relativamente à questão colocada sobre a resposta dada pela EDP, disse que face às 

intervenções na presente Assembleia, iria-se insistir com a EDP para obter os dad

solicitados, se se iria conseguir a resposta ou não já seria outra questão. ------------------------------

Acrescentou que entre as lâmpadas de Leds, decidido pela Assembleia em não 

avançar e as lâmpadas que estão previstas no contrato em vigor, o consumo por essas 

mente superior do que os de Led, ou seja por essa razão e por decisão da 
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do edifício público que albergava os principais serviços públicos de Oliveira do Bairro, e 

atualmente já não envergonha ninguém que lá entra, mas é necessário que se faça. Com as 

tes apresentadas, pensa que o proprietário tem que atuar e se quiser alguma 

comparticipação do Ministério da Justiça, acha bem, mas vê com alguma dificuldade que o 

---------------------------------------------------  

A existência do novo Palácio da Justiça, face a todas as correspondências e tudo 

quanto foi tratado e porque a Câmara doou o terreno com direito a reversão para o efeito, tendo 

lo revertido, entendendo no entanto que não será esse o caminho, mas deverá 

-------------------------------------------------------  

o Expo Bairrada e do relatório Vivarte, informa que fez um despacho, já 

há algum tempo, em que o mesmo visava e referia, dia a dia uma série de circunstâncias, 

nomeadamente e com nomes de pessoas. Despachou no sentido de aquelas pessoas visadas, 

de sua justiça. Recebeu a informação/resposta de uma das pessoas, outra pessoa 

está entre férias e licença sem vencimento e outras licenças legais, presumindo por isso que 

não iria receber resposta e outras duas pessoas já tinha insistido no sentido de obter resposta 

de forma a fazer chegar aos Vereadores que já tinham solicitado essa informação.  ----------------  

Pretende que fique claro que não tinha havido rigorosamente nada no que diz respeito 

se a falar de pessoas e das suas atitudes, 

exigindo alguma cautela no apuramento do que de facto se tinha passado. ---------------------------  

Relativamente à questão colocada sobre a resposta dada pela EDP, disse que face às 

se insistir com a EDP para obter os dados 

------------------------------  

Acrescentou que entre as lâmpadas de Leds, decidido pela Assembleia em não 

avançar e as lâmpadas que estão previstas no contrato em vigor, o consumo por essas 

mente superior do que os de Led, ou seja por essa razão e por decisão da 
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Assembleia, vão ser consumidos mais euros pela opção tomada. Disse que seria importante 

que fosse bem analisado no futuro, em pormenor e olhando de vários prismas, para que a 

decisão seja a melhor para o município que seguramente é isso que todos querem.

 ----------- Em seguida foi solicitado o uso da palavra por parte de alguns Membros a fim de 

obterem esclarecimentos.--------------------------------

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO

um esclarecimento ao Membro Arsélio Canas, que para além dos partidos e dos seus 

interesses há um Concelho e esse não era velho nem novo é de todos e precisa de ser bem 

cuidado.  --------------------------------

 ----------- FERNANDO OLIVEIRA HENRIQUES

tinha respondido em parte à questão relativa à Cerâmica Rocha, mas não respondeu ao que 

pediu. Assim solicitou se poderia de forma sucinta esclarecer do que iria constar a intervenção 

a ser feita na antiga Cerâmica Rocha.

 ----------- Outra questão tem a ver com a correção do P

parágrafos, o Senhor Presidente da Câmara disse que já tinha sido ouvida a CCDR e o 

processo enviado, querendo ler novamente os parágrafos que referiu na sua intervenção e que 

constam da informação dos serviços de Plan

as correções ao PDM, passando a citar;

 ----------- “Estas correções materiais, conforme estabelecidas no número 2 do artigo 122.º, 

podem ser efetuadas a todo o tempo, por comunicação da entidade responsável pela 

elaboração do plano, neste caso pela Câmara Municipal são publicadas na mesma série do 

Diário da Republica em que foi publicado o Plano objeto da correção

 ----------- A comunicação referida anteriormente é transmitida previamente ao órgão competente 

para a aprovação do Plano, neste caso a Assembleia Municipal, sendo depois transmitida à 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional territorialmente competente e remetida 
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Assembleia, vão ser consumidos mais euros pela opção tomada. Disse que seria importante 

que fosse bem analisado no futuro, em pormenor e olhando de vários prismas, para que a 

seja a melhor para o município que seguramente é isso que todos querem.

Em seguida foi solicitado o uso da palavra por parte de alguns Membros a fim de 

---------------------------------------------------------------------------------------------

ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – disse que pretendia prestar 

larecimento ao Membro Arsélio Canas, que para além dos partidos e dos seus 

interesses há um Concelho e esse não era velho nem novo é de todos e precisa de ser bem 

------------------------------------------------------------------------------------------------

FERNANDO OLIVEIRA HENRIQUES – disse que o Senhor presidente da Câmara 

ndido em parte à questão relativa à Cerâmica Rocha, mas não respondeu ao que 

pediu. Assim solicitou se poderia de forma sucinta esclarecer do que iria constar a intervenção 

a ser feita na antiga Cerâmica Rocha. ----------------------------------------------------------------

Outra questão tem a ver com a correção do PDM, esclarecendo que quando falou nos 

parágrafos, o Senhor Presidente da Câmara disse que já tinha sido ouvida a CCDR e o 

processo enviado, querendo ler novamente os parágrafos que referiu na sua intervenção e que 

constam da informação dos serviços de Planeamento e que submeteu à aprovação da Câmara 

as correções ao PDM, passando a citar; ----------------------------------------------------------------

Estas correções materiais, conforme estabelecidas no número 2 do artigo 122.º, 

podem ser efetuadas a todo o tempo, por comunicação da entidade responsável pela 

elaboração do plano, neste caso pela Câmara Municipal são publicadas na mesma série do 

Diário da Republica em que foi publicado o Plano objeto da correção. --------------------------------

A comunicação referida anteriormente é transmitida previamente ao órgão competente 

o do Plano, neste caso a Assembleia Municipal, sendo depois transmitida à 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional territorialmente competente e remetida 
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Assembleia, vão ser consumidos mais euros pela opção tomada. Disse que seria importante 

que fosse bem analisado no futuro, em pormenor e olhando de vários prismas, para que a 

seja a melhor para o município que seguramente é isso que todos querem.----------------  

Em seguida foi solicitado o uso da palavra por parte de alguns Membros a fim de 

-----------------------------  

disse que pretendia prestar 

larecimento ao Membro Arsélio Canas, que para além dos partidos e dos seus 

interesses há um Concelho e esse não era velho nem novo é de todos e precisa de ser bem 

---------------------------------------------------  

disse que o Senhor presidente da Câmara 

ndido em parte à questão relativa à Cerâmica Rocha, mas não respondeu ao que 

pediu. Assim solicitou se poderia de forma sucinta esclarecer do que iria constar a intervenção 

--------------------------------------------  

DM, esclarecendo que quando falou nos 

parágrafos, o Senhor Presidente da Câmara disse que já tinha sido ouvida a CCDR e o 

processo enviado, querendo ler novamente os parágrafos que referiu na sua intervenção e que 

eamento e que submeteu à aprovação da Câmara 

-----------------------------------------  

Estas correções materiais, conforme estabelecidas no número 2 do artigo 122.º, 

podem ser efetuadas a todo o tempo, por comunicação da entidade responsável pela 

elaboração do plano, neste caso pela Câmara Municipal são publicadas na mesma série do 

----------------------------------  

A comunicação referida anteriormente é transmitida previamente ao órgão competente 

o do Plano, neste caso a Assembleia Municipal, sendo depois transmitida à 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional territorialmente competente e remetida 
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para publicação e de depósito, nos termos previstos do regulamento jurídico de instrumento d

gestão territorial, numero 3 do artigo 122.º.”. 

 ----------- Disse que os Membros da Assembleia só tiveram conhecimento através do e

enviado no dia seis de setembro, o que o levou a interpretar que, partindo do principio que o 

assunto não podia ser incluído na convocatória, julga que o processo não poderia ser enviado 

para a CCDR sem primeiro serem transmitidas as correções à Assembleia Municipal.

 ----------- MIGUEL DA SILVA OLIVEIRA 

requerimento que tinha sido

para a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, passando a ler um dos parágrafos do 

documento, para assim responder às opções que têm sido tomadas em Assembleia Municipal, 

passando a citar; --------------------------------

 ----------- ...“Estranha-se agora pela primeira vez, que quase duas décadas e quando falta 

cumprir uma pequena parte das concessões, surja por parte da EDP, através do referido 

protocolo com a Associação Nacional de Municípios, uma proposta de atualização à definição 

dos tipos correntes de nível de iluminação, iluminarias, lâmpadas, apoios e braços. Esta tardia 

chegada da EDP, aos seus deveres de concessionário não justifica toda a via a 

desresponsabilização quanto à sua longa inação pela qual os munícipes não têm sido 

ressarcidos. --------------------------------

 ----------- Flagrante é o atraso na substituição de lâmpadas de vapor de mercúrio de alta 

pressão por lâmpadas de vapor de sódio de alta pressão. As primeiras são desaconselhadas 

há muito, proibidas na União Europeia desde o ano de 2015, mas consistem ain

dezasseis por cento do conjunto das iluminarias em funcionamento em Portugal.”

citação. -  --------------------------------

 ----------- Acrescenta que de facto a solução Led era mais eficiente, mas as lâmpadas de vapor 

de mercúrio já deviam ter saído do mercado, contudo as lâmpada
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para publicação e de depósito, nos termos previstos do regulamento jurídico de instrumento d

gestão territorial, numero 3 do artigo 122.º.”. Fim de citação. --------------------------------

Disse que os Membros da Assembleia só tiveram conhecimento através do e

enviado no dia seis de setembro, o que o levou a interpretar que, partindo do principio que o 

ser incluído na convocatória, julga que o processo não poderia ser enviado 

para a CCDR sem primeiro serem transmitidas as correções à Assembleia Municipal.

MIGUEL DA SILVA OLIVEIRA – deu conhecimento que tinha em sua posse um 

requerimento que tinha sido enviado pela Assembleia da Republica, pelo Bloco de Esquerda 

para a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, passando a ler um dos parágrafos do 

documento, para assim responder às opções que têm sido tomadas em Assembleia Municipal, 

------------------------------------------------------------------------------------------------

se agora pela primeira vez, que quase duas décadas e quando falta 

cumprir uma pequena parte das concessões, surja por parte da EDP, através do referido 

protocolo com a Associação Nacional de Municípios, uma proposta de atualização à definição 

tipos correntes de nível de iluminação, iluminarias, lâmpadas, apoios e braços. Esta tardia 

chegada da EDP, aos seus deveres de concessionário não justifica toda a via a 

desresponsabilização quanto à sua longa inação pela qual os munícipes não têm sido 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Flagrante é o atraso na substituição de lâmpadas de vapor de mercúrio de alta 

pressão por lâmpadas de vapor de sódio de alta pressão. As primeiras são desaconselhadas 

há muito, proibidas na União Europeia desde o ano de 2015, mas consistem ain

dezasseis por cento do conjunto das iluminarias em funcionamento em Portugal.”

------------------------------------------------------------------------------------------------

Acrescenta que de facto a solução Led era mais eficiente, mas as lâmpadas de vapor 

de mercúrio já deviam ter saído do mercado, contudo as lâmpadas de vapor de sódio eram 
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para publicação e de depósito, nos termos previstos do regulamento jurídico de instrumento de 

-----------------------------------------------  

Disse que os Membros da Assembleia só tiveram conhecimento através do e-mail 

enviado no dia seis de setembro, o que o levou a interpretar que, partindo do principio que o 

ser incluído na convocatória, julga que o processo não poderia ser enviado 

para a CCDR sem primeiro serem transmitidas as correções à Assembleia Municipal. -------------  

deu conhecimento que tinha em sua posse um 

enviado pela Assembleia da Republica, pelo Bloco de Esquerda 

para a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, passando a ler um dos parágrafos do 

documento, para assim responder às opções que têm sido tomadas em Assembleia Municipal, 

----------------------------------------  

se agora pela primeira vez, que quase duas décadas e quando falta 

cumprir uma pequena parte das concessões, surja por parte da EDP, através do referido 

protocolo com a Associação Nacional de Municípios, uma proposta de atualização à definição 

tipos correntes de nível de iluminação, iluminarias, lâmpadas, apoios e braços. Esta tardia 

chegada da EDP, aos seus deveres de concessionário não justifica toda a via a 

desresponsabilização quanto à sua longa inação pela qual os munícipes não têm sido 

-----------------------------------------------  

Flagrante é o atraso na substituição de lâmpadas de vapor de mercúrio de alta 

pressão por lâmpadas de vapor de sódio de alta pressão. As primeiras são desaconselhadas 

há muito, proibidas na União Europeia desde o ano de 2015, mas consistem ainda cerca de 

dezasseis por cento do conjunto das iluminarias em funcionamento em Portugal.”. Fim de 

---------------------------------------------------  

Acrescenta que de facto a solução Led era mais eficiente, mas as lâmpadas de vapor 

s de vapor de sódio eram 
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mais eficientes que as lâmpadas de diodetos metálicos que andam a ser colocadas no 

concelho de Oliveira do Bairro e era aí que se estava a perder energia e a consumir mais 

energia.  --------------------------------

 ----------- ARSÉLIO MANUEL DE OLIVEIRA DOMINGUES CANAS 

Armando Humberto Pinto, disse que o que este colocava em primeiro lugar era o Concelho e 

muito bem, porque também o faz e certamente todos os Membros da Assembleia. Mas 

querendo esclarecer disse ainda que quando lavava uma camisa, não 

mesma sair da máquina mais clara que deixava de ser a mesma camisa.

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

este respondesse às questões formuladas se assim o entendesse.

 ----------- Presidente da Câma

disse que como cidadão respeitava a opinião do Membro Miguel Oliveira, mas não concordava 

com a mesma. Disse seguir a linha de rumo que a sua consciência, os seus conhecimentos e 

aprofundando e recolhendo informação consegue ter, e da experiência acumulada ao longo da 

vida e do conhecimento que tem permite

 ----------- Sobre as questões colocadas pelo Membro Fernando Henriques, disse que tem a 

ideia do que serão os projetos, não os tem completamente em mente. Acrescentou que justiça 

seja feita o Membro Fernando Henriques estava presente em todas as reuniões de Câmara e 

normalmente ouvia as discussões, pedia documentos de suporte se assim o entendesse, 

nomeadamente a documentação de suporte da aprovação de projetos, pedindo mesmo para 

consultar, mas certamente terá faltado à reunião onde foi aprovado esse documento. Sugere ao 

Membro Fernando Henriques que solicite, para consultar esse projeto.

 ----------- Informa que era um pro

e omissões, está-se já na receção de propostas e em fase de adjudicação. Certamente iria ser 

feito algo que dignificasse o local de forma diferente, não sendo um museu.
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mais eficientes que as lâmpadas de diodetos metálicos que andam a ser colocadas no 

concelho de Oliveira do Bairro e era aí que se estava a perder energia e a consumir mais 

------------------------------------------------------------------------------------------------

ARSÉLIO MANUEL DE OLIVEIRA DOMINGUES CANAS - dirigindo

Armando Humberto Pinto, disse que o que este colocava em primeiro lugar era o Concelho e 

muito bem, porque também o faz e certamente todos os Membros da Assembleia. Mas 

querendo esclarecer disse ainda que quando lavava uma camisa, não 

mesma sair da máquina mais clara que deixava de ser a mesma camisa. -----------------------------

De imediato foi dado o uso da palavra ao senhor Presidente da Câmara, a fim de que 

este respondesse às questões formuladas se assim o entendesse. --------------------------------

Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA 

disse que como cidadão respeitava a opinião do Membro Miguel Oliveira, mas não concordava 

com a mesma. Disse seguir a linha de rumo que a sua consciência, os seus conhecimentos e 

o informação consegue ter, e da experiência acumulada ao longo da 

vida e do conhecimento que tem permite-lhe discordar da opinião do Membro Miguel Oliveira.

Sobre as questões colocadas pelo Membro Fernando Henriques, disse que tem a 

projetos, não os tem completamente em mente. Acrescentou que justiça 

seja feita o Membro Fernando Henriques estava presente em todas as reuniões de Câmara e 

normalmente ouvia as discussões, pedia documentos de suporte se assim o entendesse, 

documentação de suporte da aprovação de projetos, pedindo mesmo para 

consultar, mas certamente terá faltado à reunião onde foi aprovado esse documento. Sugere ao 

Membro Fernando Henriques que solicite, para consultar esse projeto. --------------------------------

Informa que era um projeto, que foi aprovado, foi aberto concurso público, houve erros 

se já na receção de propostas e em fase de adjudicação. Certamente iria ser 

feito algo que dignificasse o local de forma diferente, não sendo um museu.
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mais eficientes que as lâmpadas de diodetos metálicos que andam a ser colocadas no 

concelho de Oliveira do Bairro e era aí que se estava a perder energia e a consumir mais 

---------------------------------------------------  

rigindo-se ao Membro 

Armando Humberto Pinto, disse que o que este colocava em primeiro lugar era o Concelho e 

muito bem, porque também o faz e certamente todos os Membros da Assembleia. Mas 

querendo esclarecer disse ainda que quando lavava uma camisa, não era pelo facto de a 

-----------------------------  

De imediato foi dado o uso da palavra ao senhor Presidente da Câmara, a fim de que 

--------------------------------------  

MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 

disse que como cidadão respeitava a opinião do Membro Miguel Oliveira, mas não concordava 

com a mesma. Disse seguir a linha de rumo que a sua consciência, os seus conhecimentos e 

o informação consegue ter, e da experiência acumulada ao longo da 

lhe discordar da opinião do Membro Miguel Oliveira. --  

Sobre as questões colocadas pelo Membro Fernando Henriques, disse que tem a 

projetos, não os tem completamente em mente. Acrescentou que justiça 

seja feita o Membro Fernando Henriques estava presente em todas as reuniões de Câmara e 

normalmente ouvia as discussões, pedia documentos de suporte se assim o entendesse, 

documentação de suporte da aprovação de projetos, pedindo mesmo para 

consultar, mas certamente terá faltado à reunião onde foi aprovado esse documento. Sugere ao 

---------------------------------  

jeto, que foi aprovado, foi aberto concurso público, houve erros 

se já na receção de propostas e em fase de adjudicação. Certamente iria ser 

feito algo que dignificasse o local de forma diferente, não sendo um museu. --------------------------  
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 ----------- A outra questão relacionada com a primeira correção material do PDM, esclareceu 

que como era algo de muita responsabilidade e não sendo norma, foi entendimento questionar 

previamente em reunião, a CCDR, como se deveria proceder e cumprir e tudo foi cumprido. A 

alteração foi aprovada pela Câmara Municipal no mês de agosto e poucos dias depois foi 

remetido à Assembleia Municipal, através do ofício que foi lido no início dos trabalhos. Estando 

o processo concluído foi tudo remetido para a CCDR e já foi publicado, sinal de que

satisfeitos, todos os requisitos que a lei impõe.

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

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal 

SANTOS – referiu que tendo em conta o número de pontos a analisar e 

Ordem de Trabalhos, não era possível concluir a mesma na presente data.

 ----------- - Assim e de acordo com o previsto no Regimento da Assembleia Municipal de Oliveira 

do Bairro, os Trabalhos referentes à presente Sessão da Assembleia Municipal 

setembro de dois mil e dezassete foram interrompidos, sendo novamente reatados em dezoito 

de setembro de dois mil e dezassete, de acordo com o enunciado na Convocatória enviada a 

todos os Membros da Assembleia Municipal. 

----------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------- Aos dezoito dias do mês de setembro, do ano de dois mil e dezassete, no Salão Nobre 

dos Paços do Concelho, realizou

Assembleia Municipal do mês de setembro, convocada para o dia quinze de setembro do 

corrente ano, cuja Ordem de Trabalhos, já tinha sido previamente distribuída aquando da 

respetiva Convocatória. --------------------------------

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

-----------Os trabalhos foram presididos por 
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relacionada com a primeira correção material do PDM, esclareceu 

que como era algo de muita responsabilidade e não sendo norma, foi entendimento questionar 

previamente em reunião, a CCDR, como se deveria proceder e cumprir e tudo foi cumprido. A 

oi aprovada pela Câmara Municipal no mês de agosto e poucos dias depois foi 

remetido à Assembleia Municipal, através do ofício que foi lido no início dos trabalhos. Estando 

o processo concluído foi tudo remetido para a CCDR e já foi publicado, sinal de que

satisfeitos, todos os requisitos que a lei impõe. ----------------------------------------------------------------

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

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

referiu que tendo em conta o número de pontos a analisar e 

Ordem de Trabalhos, não era possível concluir a mesma na presente data.

Assim e de acordo com o previsto no Regimento da Assembleia Municipal de Oliveira 

do Bairro, os Trabalhos referentes à presente Sessão da Assembleia Municipal 

setembro de dois mil e dezassete foram interrompidos, sendo novamente reatados em dezoito 

de setembro de dois mil e dezassete, de acordo com o enunciado na Convocatória enviada a 

todos os Membros da Assembleia Municipal. - ----------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

oito dias do mês de setembro, do ano de dois mil e dezassete, no Salão Nobre 

dos Paços do Concelho, realizou-se a segunda Reunião relativa à Sessão Ordinária da 

Assembleia Municipal do mês de setembro, convocada para o dia quinze de setembro do 

o, cuja Ordem de Trabalhos, já tinha sido previamente distribuída aquando da 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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

Os trabalhos foram presididos por ARSÉLIO MANUEL DE OLIVEIRA DOMINGUES 
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relacionada com a primeira correção material do PDM, esclareceu 

que como era algo de muita responsabilidade e não sendo norma, foi entendimento questionar 

previamente em reunião, a CCDR, como se deveria proceder e cumprir e tudo foi cumprido. A 

oi aprovada pela Câmara Municipal no mês de agosto e poucos dias depois foi 

remetido à Assembleia Municipal, através do ofício que foi lido no início dos trabalhos. Estando 

o processo concluído foi tudo remetido para a CCDR e já foi publicado, sinal de que foram 

---------------------------------  

-------------------------------  

MANUEL NUNES SIMÕES DOS 

referiu que tendo em conta o número de pontos a analisar e debater, na presente 

Ordem de Trabalhos, não era possível concluir a mesma na presente data. ---------------------------  

Assim e de acordo com o previsto no Regimento da Assembleia Municipal de Oliveira 

do Bairro, os Trabalhos referentes à presente Sessão da Assembleia Municipal de quinze de 

setembro de dois mil e dezassete foram interrompidos, sendo novamente reatados em dezoito 

de setembro de dois mil e dezassete, de acordo com o enunciado na Convocatória enviada a 

---------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

oito dias do mês de setembro, do ano de dois mil e dezassete, no Salão Nobre 

se a segunda Reunião relativa à Sessão Ordinária da 

Assembleia Municipal do mês de setembro, convocada para o dia quinze de setembro do 

o, cuja Ordem de Trabalhos, já tinha sido previamente distribuída aquando da 

-------------------------------  

--------------------------------------- 

L DE OLIVEIRA DOMINGUES 
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CANAS e secretariados por 

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

igualmente presentes nesta Sessão da Assembleia Municipal, os Vereadores do 

Municipal António Augusto Marques Mota, Elsa dos Reis Pires, Jorge Ferreira Pato e Lília Ana 

da Cruz Oliveira Martins Águas. 

-----------Presidente da Mesa da Ass

OLIVEIRA DOMINGUES CANAS

presentes e informou que esta segunda reunião relativa à Sessão Ordinária da Assembleia 

Municipal do mês de setembro, permitiria 

 ----------- Informou ainda que por motivos pessoais o Presidente da Mesa da Assembleia 

Municipal Manuel Nunes Simões dos Santos, não poderia estar presente nesta segunda 

reunião, sendo assim substituído por si nessas funções

 ----------- Tendo de seguida dado o uso da palavra à Secretária da Mesa da Assembleia 

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

----------- Efetuada que foi a chamada verificaram

Municipal MANUEL DA CONCEIÇÃO PEREIRA, LUIS MIGUEL BARROS RUIVO, ACÍLIO DIAS 

VAZ E GALA, GLADYS DEL CARMEN FERREIRA DE OLIVEIRA, SUSANA MARISA 

MARTINS NUNES, LUIS FILIPE FERREIRA DE CARVALHO, RICARDO MANUEL DE JESU

CANIÇAIS. DUARTE DOS SANTOS DE ALMEIDA NOVO, VÍTOR MANUEL BASTOS DE 

OLIVEIRA, MÁRCIO JOSÉ SOL PEREIRA DE OLIVEIRA e MANUEL AUGUSTO DOS 

SANTOS MARTINS. ------------------------

----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal em exercício 

OLIVEIRA DOMINGUES CANAS

Mesa da Assembleia Municipal Manuel Nunes Simões dos Santos, o mesmo apresentou 

justificação, no entanto não seria substituído.
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e secretariados por DINA MARIA MICAELO DE ALMEIDA LÁZARO

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

igualmente presentes nesta Sessão da Assembleia Municipal, os Vereadores do 

Municipal António Augusto Marques Mota, Elsa dos Reis Pires, Jorge Ferreira Pato e Lília Ana 

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

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal em exercício ARSÉLIO MANUEL DE 

OLIVEIRA DOMINGUES CANAS – iniciou a sua intervenção, cumprimentando todos os 

presentes e informou que esta segunda reunião relativa à Sessão Ordinária da Assembleia 

Municipal do mês de setembro, permitiria concluir os pontos da Ordem de Trabalhos.

Informou ainda que por motivos pessoais o Presidente da Mesa da Assembleia 

Municipal Manuel Nunes Simões dos Santos, não poderia estar presente nesta segunda 

reunião, sendo assim substituído por si nessas funções, enquanto 1.º Secretário da Mesa.

Tendo de seguida dado o uso da palavra à Secretária da Mesa da Assembleia 

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

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

Municipal MANUEL DA CONCEIÇÃO PEREIRA, LUIS MIGUEL BARROS RUIVO, ACÍLIO DIAS 

VAZ E GALA, GLADYS DEL CARMEN FERREIRA DE OLIVEIRA, SUSANA MARISA 

MARTINS NUNES, LUIS FILIPE FERREIRA DE CARVALHO, RICARDO MANUEL DE JESU

CANIÇAIS. DUARTE DOS SANTOS DE ALMEIDA NOVO, VÍTOR MANUEL BASTOS DE 

OLIVEIRA, MÁRCIO JOSÉ SOL PEREIRA DE OLIVEIRA e MANUEL AUGUSTO DOS 

------------------------  ----------------------------------------------------------------

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal em exercício ARSÉLIO 

OLIVEIRA DOMINGUES CANAS – informou que relativamente à ausência do Presidente da 

Mesa da Assembleia Municipal Manuel Nunes Simões dos Santos, o mesmo apresentou 

justificação, no entanto não seria substituído. ----------------------------------------------------------------
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DINA MARIA MICAELO DE ALMEIDA LÁZARO. ----------------------  

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 

------------------------------------------------------------------------------------ 

ARSÉLIO MANUEL DE 

iniciou a sua intervenção, cumprimentando todos os 

presentes e informou que esta segunda reunião relativa à Sessão Ordinária da Assembleia 

concluir os pontos da Ordem de Trabalhos. -------------  

Informou ainda que por motivos pessoais o Presidente da Mesa da Assembleia 

Municipal Manuel Nunes Simões dos Santos, não poderia estar presente nesta segunda 

, enquanto 1.º Secretário da Mesa. ------  

Tendo de seguida dado o uso da palavra à Secretária da Mesa da Assembleia 

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

se as ausências dos Membros da Assembleia 

Municipal MANUEL DA CONCEIÇÃO PEREIRA, LUIS MIGUEL BARROS RUIVO, ACÍLIO DIAS 

VAZ E GALA, GLADYS DEL CARMEN FERREIRA DE OLIVEIRA, SUSANA MARISA 

MARTINS NUNES, LUIS FILIPE FERREIRA DE CARVALHO, RICARDO MANUEL DE JESUS 

CANIÇAIS. DUARTE DOS SANTOS DE ALMEIDA NOVO, VÍTOR MANUEL BASTOS DE 

OLIVEIRA, MÁRCIO JOSÉ SOL PEREIRA DE OLIVEIRA e MANUEL AUGUSTO DOS 

------------------------------------------  

ARSÉLIO MANUEL DE 

informou que relativamente à ausência do Presidente da 

Mesa da Assembleia Municipal Manuel Nunes Simões dos Santos, o mesmo apresentou 

-----------------------------------  
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 ----------- Relativamente aos Membros Manuel P

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

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

elementos seguintes da respetiva Lista, qu

participar nos Trabalhos da presente Sessão da Assembleia Municipal MIGUEL DA SILVA 

OLIVEIRA, ANÁLIA ROSA, MARISA PEREIRA e JOÃO BASTOS, que substituem, 

respetivamente, os Membros antes indicados.

----------- Relativamente à ausência dos Membros Acílio Gala e Ricardo Caniçais, informou não 

terem sido recebidas quaisquer justificações, pelo que não serão substituídos.

----------- No que respeita à ausência do Membro Gladys Oliveira, informou ter rece

informação da sua falta, não tendo contudo sido possível promover a sua substituição. 

----------- De igual forma, informou que o Presidente de Junta da União de Freguesias de 

Bustos, Troviscal e Mamarrosa Duarte Novo, o Presidente da Jun

Presidente da Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro Márcio Oliveira e o Presidente de Junta 

de Freguesia da Palhaça, tinham informado por escrito que não poderiam estar presentes e 

solicitando as suas substituições por Mário Fe

e Jorge Ribeiro, respetivamente que se encontravam presentes, sendo por conseguinte 

convidados a participarem nos Trabalhos da presente Sessão da Assembleia Municipal.

 ----------- Informou ainda que os Membros da Asse

chegariam um pouco mais tarde.

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal em exercício 

OLIVEIRA DOMINGUES CANAS

Fernando Henriques. --------------------------------

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

e Votação da Informação/Proposta nº 220 
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Relativamente aos Membros Manuel Pereira, Luís Ruivo, Susana Nunes, Luis 

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

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

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

participar nos Trabalhos da presente Sessão da Assembleia Municipal MIGUEL DA SILVA 

OLIVEIRA, ANÁLIA ROSA, MARISA PEREIRA e JOÃO BASTOS, que substituem, 

respetivamente, os Membros antes indicados.----------- --------------------------------

Relativamente à ausência dos Membros Acílio Gala e Ricardo Caniçais, informou não 

terem sido recebidas quaisquer justificações, pelo que não serão substituídos.

No que respeita à ausência do Membro Gladys Oliveira, informou ter rece

informação da sua falta, não tendo contudo sido possível promover a sua substituição. 

De igual forma, informou que o Presidente de Junta da União de Freguesias de 

Bustos, Troviscal e Mamarrosa Duarte Novo, o Presidente da Junta de Freguesia de Oiã, o 

Presidente da Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro Márcio Oliveira e o Presidente de Junta 

de Freguesia da Palhaça, tinham informado por escrito que não poderiam estar presentes e 

solicitando as suas substituições por Mário Ferreira, Gina Maria de Pinho Diogo, Jorge Pereira 

e Jorge Ribeiro, respetivamente que se encontravam presentes, sendo por conseguinte 

convidados a participarem nos Trabalhos da presente Sessão da Assembleia Municipal.

Informou ainda que os Membros da Assembleia Patrícia Lemos e João Bastos, 

chegariam um pouco mais tarde. ----------------------------------------------------------------

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal em exercício ARSÉLIO MANUEL DE 

OLIVEIRA DOMINGUES CANAS – convidou para completar a Mesa da Assembleia o Membro 

------------------------------------------------------------------------------------------------

se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos

e Votação da Informação/Proposta nº 220 – Mandato 2013/2017 – 2ª Revisão às Grandes 

79|112 

ereira, Luís Ruivo, Susana Nunes, Luis 

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

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

e se encontravam presente, sendo convidados a 

participar nos Trabalhos da presente Sessão da Assembleia Municipal MIGUEL DA SILVA 

OLIVEIRA, ANÁLIA ROSA, MARISA PEREIRA e JOÃO BASTOS, que substituem, 

------------------------------------------------------  

Relativamente à ausência dos Membros Acílio Gala e Ricardo Caniçais, informou não 

terem sido recebidas quaisquer justificações, pelo que não serão substituídos. ----------------------  

No que respeita à ausência do Membro Gladys Oliveira, informou ter recebido a 

informação da sua falta, não tendo contudo sido possível promover a sua substituição. ----------- 

De igual forma, informou que o Presidente de Junta da União de Freguesias de 

ta de Freguesia de Oiã, o 

Presidente da Junta de Freguesia de Oliveira do Bairro Márcio Oliveira e o Presidente de Junta 

de Freguesia da Palhaça, tinham informado por escrito que não poderiam estar presentes e 

rreira, Gina Maria de Pinho Diogo, Jorge Pereira 

e Jorge Ribeiro, respetivamente que se encontravam presentes, sendo por conseguinte 

convidados a participarem nos Trabalhos da presente Sessão da Assembleia Municipal. ---------  

mbleia Patrícia Lemos e João Bastos, 

---------------------------------------------------  

ARSÉLIO MANUEL DE 

convidou para completar a Mesa da Assembleia o Membro 

-----------------------------------  

se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 5.2 – Apreciação 

2ª Revisão às Grandes 
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Opções do Plano e Orçamento e Mapa de Pessoal de 2017;

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal

OLIVEIRA DOMINGUES CANAS 

introduzir o ponto da Ordem de Trabalhos.

 ----------- Presidente da Câmara Municipal

começou por dirigir os seus 

 ----------- Disse que era uma revisão de cariz técnico, tendo algumas rubricas que eram 

reforçadas, algumas outras reduzidas, mas no total, em termos de orçamento, a variação era 

apenas de cerca de cinquenta e oito mil euros.

 ----------- Referiu ainda que havia algumas outras situações que não tinham propriamente a ver 

com o PPI e com o PAM, mas tinham a ver com o próprio orçamento, não havendo por isso 

nada que implicasse alguma decisão ou que permitisse alguma decisão diferente das que já 

tinham sido tomadas. --------------------------------

 ----------- Acrescentou que pese embora esta fosse a última Assembleia Municipal, tinha 

entendido trazer, por várias razões.

 ----------- Disse ficar disponível para algum esclarecimento adicional que possa surgir.

 ----------- Seguidamente foi dado o uso da palavra 

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

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO

cumprimentos a todos os presentes. 

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

 ----------- ...”A minha primeira reação ao constatar a intenção do Executivo de avançar para esta 

2ª revisão é de um certo espanto! Pois lembro que ainda na última Assembleia, aprovamos a 1ª 

revisão.-  --------------------------------
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Opções do Plano e Orçamento e Mapa de Pessoal de 2017; --------------------------------

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal em exercício ARSÉLIO MANUEL DE 

OLIVEIRA DOMINGUES CANAS – 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 

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

Disse que era uma revisão de cariz técnico, tendo algumas rubricas que eram 

reforçadas, algumas outras reduzidas, mas no total, em termos de orçamento, a variação era 

apenas de cerca de cinquenta e oito mil euros.----------------------------------------------------------------

feriu ainda que havia algumas outras situações que não tinham propriamente a ver 

com o PPI e com o PAM, mas tinham a ver com o próprio orçamento, não havendo por isso 

nada que implicasse alguma decisão ou que permitisse alguma decisão diferente das que já 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Acrescentou que pese embora esta fosse a última Assembleia Municipal, tinha 

entendido trazer, por várias razões. ----------------------------------------------------------------

Disse ficar disponível para algum esclarecimento adicional que possa surgir.

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

------------------------------------------------------------------------------------------------

ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – começou por dirigir os seus 

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

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

minha primeira reação ao constatar a intenção do Executivo de avançar para esta 

2ª revisão é de um certo espanto! Pois lembro que ainda na última Assembleia, aprovamos a 1ª 

------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------  

ARSÉLIO MANUEL DE 

deu o uso da palavra ao Presidente da Câmara, a fim de 

--------------------------------------  

MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 

-----------------------------------------  

Disse que era uma revisão de cariz técnico, tendo algumas rubricas que eram 

reforçadas, algumas outras reduzidas, mas no total, em termos de orçamento, a variação era 

---------------------------------  

feriu ainda que havia algumas outras situações que não tinham propriamente a ver 

com o PPI e com o PAM, mas tinham a ver com o próprio orçamento, não havendo por isso 

nada que implicasse alguma decisão ou que permitisse alguma decisão diferente das que já 

----------------------------------  

Acrescentou que pese embora esta fosse a última Assembleia Municipal, tinha 

------------------------------------------------  

Disse ficar disponível para algum esclarecimento adicional que possa surgir.-------------  

aos Membros da Assembleia Municipal que 

------------------------------------  

começou por dirigir os seus 

----------------------------------------------  

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

minha primeira reação ao constatar a intenção do Executivo de avançar para esta 

2ª revisão é de um certo espanto! Pois lembro que ainda na última Assembleia, aprovamos a 1ª 

--------------------------------------------------- 
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 ----------- Dito isto esperaria uma boa justificação para a necessidade desta 2ª rev

 ----------- A única justificação plausível que nos é dada para esta alteração prende

ajustamento das atividades de enriquecimento curricular.

 ----------- Questiono se isto era ou não sabido há 3 meses quando aprovamos a 1ª revisão? Por 

ventura não, mas se o motivo é este seria de esperar apenas um aumento nas despesas de 

pessoal com os necessários ajustes do lado da receita.

 ----------- E olhando para despesa aquilo que se verifica é de facto um aumento de 82.000 mil 

euros em despesas de pessoal, que se podem enquadrar

 ----------- Verificamos também uma diminuição de 650.000 mil euros em Aquisição de Bens de 

Capital que se podem justificar pelo atraso de alguns projetos, nomeadamente a requalificação 

da Escola EB23 de Oiã, da antiga Fábrica da Cerâmic

Rua dos Bombeiros e da Rua Tavares de Castro, no âmbito do plano de regeneração urbana 

da cidade de Oliveira do Bairro, e é até compreensível que se aproveite esta revisão para fazer 

estes ajustes, embora isto não passe

 ----------- Mas o que não me parece de todo justificável é um aumento de 510.000 mil euros, ou 

seja, mais de meio milhão de euros em Aquisição de Bens e Serviços, que não são de todo 

justificados. Não há nenhuma justif

milhão de euros na despesa de Aquisição de Bens e Serviços.

 ----------- E isto só me pode deixar muito preocupado, e até dececionado, pois nos últimos 

meses temos assistido a um certo ambiente de festa e de comem

que não são próprios dos tempos que vivemos, onde se exige rigor e sentido estado, face à 

importância das instituições e à natureza transitória e temporária daqueles que as servem.

 ----------- Por isso não espero do Senhor Presidente out

cabal para este inusitado aumento das despesas de Aquisição de Bens e Serviços em final de 

mandato.” --------------------------------
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Dito isto esperaria uma boa justificação para a necessidade desta 2ª rev

A única justificação plausível que nos é dada para esta alteração prende

ajustamento das atividades de enriquecimento curricular. --------------------------------

Questiono se isto era ou não sabido há 3 meses quando aprovamos a 1ª revisão? Por 

motivo é este seria de esperar apenas um aumento nas despesas de 

pessoal com os necessários ajustes do lado da receita. --------------------------------

E olhando para despesa aquilo que se verifica é de facto um aumento de 82.000 mil 

euros em despesas de pessoal, que se podem enquadrar na justificação apresentada.

Verificamos também uma diminuição de 650.000 mil euros em Aquisição de Bens de 

Capital que se podem justificar pelo atraso de alguns projetos, nomeadamente a requalificação 

da Escola EB23 de Oiã, da antiga Fábrica da Cerâmica Rocha, da Rua Cândido dos Reis, da 

Rua dos Bombeiros e da Rua Tavares de Castro, no âmbito do plano de regeneração urbana 

da cidade de Oliveira do Bairro, e é até compreensível que se aproveite esta revisão para fazer 

estes ajustes, embora isto não passe de cosmética, sem qualquer relevância prática.

Mas o que não me parece de todo justificável é um aumento de 510.000 mil euros, ou 

seja, mais de meio milhão de euros em Aquisição de Bens e Serviços, que não são de todo 

justificados. Não há nenhuma justificação no documento para este aumento de mais de meio 

milhão de euros na despesa de Aquisição de Bens e Serviços. --------------------------------

E isto só me pode deixar muito preocupado, e até dececionado, pois nos últimos 

meses temos assistido a um certo ambiente de festa e de comemorações de final de mandato, 

que não são próprios dos tempos que vivemos, onde se exige rigor e sentido estado, face à 

importância das instituições e à natureza transitória e temporária daqueles que as servem.

Por isso não espero do Senhor Presidente outra coisa que não seja uma explicação 

cabal para este inusitado aumento das despesas de Aquisição de Bens e Serviços em final de 

------------------------------------------------------------------------------------------------
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Dito isto esperaria uma boa justificação para a necessidade desta 2ª revisão. ------------ 

A única justificação plausível que nos é dada para esta alteração prende-se com o 

---------------------------------------------------  

Questiono se isto era ou não sabido há 3 meses quando aprovamos a 1ª revisão? Por 

motivo é este seria de esperar apenas um aumento nas despesas de 

-----------------------------------------------------  

E olhando para despesa aquilo que se verifica é de facto um aumento de 82.000 mil 

na justificação apresentada. -----------  

Verificamos também uma diminuição de 650.000 mil euros em Aquisição de Bens de 

Capital que se podem justificar pelo atraso de alguns projetos, nomeadamente a requalificação 

a Rocha, da Rua Cândido dos Reis, da 

Rua dos Bombeiros e da Rua Tavares de Castro, no âmbito do plano de regeneração urbana 

da cidade de Oliveira do Bairro, e é até compreensível que se aproveite esta revisão para fazer 

de cosmética, sem qualquer relevância prática. -------------  

Mas o que não me parece de todo justificável é um aumento de 510.000 mil euros, ou 

seja, mais de meio milhão de euros em Aquisição de Bens e Serviços, que não são de todo 

icação no documento para este aumento de mais de meio 

-------------------------------------------  

E isto só me pode deixar muito preocupado, e até dececionado, pois nos últimos 

orações de final de mandato, 

que não são próprios dos tempos que vivemos, onde se exige rigor e sentido estado, face à 

importância das instituições e à natureza transitória e temporária daqueles que as servem. ------  

ra coisa que não seja uma explicação 

cabal para este inusitado aumento das despesas de Aquisição de Bens e Serviços em final de 

-------------------------------------------------  
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 ----------- ANTÓNIO PEDRO MENDES DA SILVA CAMPOS

cumprimentos a todos os presentes;

 ----------- Referiu que tinha apenas uma curta declaração a fazer, que tinha a ver com uma 

abordagem feita por um vereador sem Pelouro, na sexta

momento ausente, o qual dirigiu, fora do espaço da Assembleia Municipal, críticas particulares, 

profissionais com alguma falta de respeito à sua pessoa, as quais achava absolutamente 

inadmissíveis no estado democrático.

 ----------- MIGUEL DA SILVA OLIVEIRA 

 ----------- Disse que na continuação da sua intervenção na reunião 

ao reforço à verba para a questão da energia elétrica, pretende dar uma breve explicação por 

que é necessário dotar a verba de mais de um terço, correspondente a meio milhão de euros.

 ----------- Seguidamente foi dado o uso da palavra a

responder às questões colocadas se assim o entendesse.

 ----------- Presidente da Câmara Municipal

disse que relativamente à intervenção do Membro Armando Humberto, no que às festas diz 

respeito, disse que bem sabia que era hábito fazer

Oliveira do Bairro, aquilo que se está a fazer, não era mais do que aquilo que se faz nos outros 

anos. Nem mais em número e nem mais em valor.

 ----------- Lembra que quando fez a 

na presente revisão que alterasse o PAM, sendo que essas despesas e atividades referidas, 

festas, fazem parte do Plano de atividades e isso é um PAM.

 ----------- Acrescenta que como tinha referido esta revisão

nas rubricas de orçamento propriamente dito e encargos com instalações. Prendia

essencial à questão da iluminação, iluminação de todos os espaços, iluminação pública, às 

mudanças de contratos, que entretanto existi
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ANTÓNIO PEDRO MENDES DA SILVA CAMPOS – começou por dirigir os seus 

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

tinha apenas uma curta declaração a fazer, que tinha a ver com uma 

abordagem feita por um vereador sem Pelouro, na sexta-feira anterior, encontrando

momento ausente, o qual dirigiu, fora do espaço da Assembleia Municipal, críticas particulares, 

ssionais com alguma falta de respeito à sua pessoa, as quais achava absolutamente 

inadmissíveis no estado democrático. ----------------------------------------------------------------

MIGUEL DA SILVA OLIVEIRA – dirigiu os seus cumprimentos a todos os presentes.

Disse que na continuação da sua intervenção na reunião anterior, no que diz respeito 

ao reforço à verba para a questão da energia elétrica, pretende dar uma breve explicação por 

que é necessário dotar a verba de mais de um terço, correspondente a meio milhão de euros.

Seguidamente foi dado o uso da palavra ao Sr. Presidente da Câmara, de forma a 

responder às questões colocadas se assim o entendesse. --------------------------------

Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA 

disse que relativamente à intervenção do Membro Armando Humberto, no que às festas diz 

speito, disse que bem sabia que era hábito fazer-se esse tipo de coisas por aí, mas em 

Oliveira do Bairro, aquilo que se está a fazer, não era mais do que aquilo que se faz nos outros 

anos. Nem mais em número e nem mais em valor. --------------------------------

Lembra que quando fez a apresentação do ponto, tinha referido que não havia nada 

na presente revisão que alterasse o PAM, sendo que essas despesas e atividades referidas, 

festas, fazem parte do Plano de atividades e isso é um PAM.--------------------------------

Acrescenta que como tinha referido esta revisão constava num reforço do orçamento, 

nas rubricas de orçamento propriamente dito e encargos com instalações. Prendia

essencial à questão da iluminação, iluminação de todos os espaços, iluminação pública, às 

mudanças de contratos, que entretanto existiram.  --------------------------------
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começou por dirigir os seus 

----------------------------------------------  

tinha apenas uma curta declaração a fazer, que tinha a ver com uma 

feira anterior, encontrando-se de 

momento ausente, o qual dirigiu, fora do espaço da Assembleia Municipal, críticas particulares, 

ssionais com alguma falta de respeito à sua pessoa, as quais achava absolutamente 

---------------------------------------------  

dirigiu os seus cumprimentos a todos os presentes. -  

anterior, no que diz respeito 

ao reforço à verba para a questão da energia elétrica, pretende dar uma breve explicação por 

que é necessário dotar a verba de mais de um terço, correspondente a meio milhão de euros. --  

o Sr. Presidente da Câmara, de forma a 

-------------------------------------------------  

MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 

disse que relativamente à intervenção do Membro Armando Humberto, no que às festas diz 

se esse tipo de coisas por aí, mas em 

Oliveira do Bairro, aquilo que se está a fazer, não era mais do que aquilo que se faz nos outros 

-----------------------------------------------------------  

apresentação do ponto, tinha referido que não havia nada 

na presente revisão que alterasse o PAM, sendo que essas despesas e atividades referidas, 

----------------------------------------------  

constava num reforço do orçamento, 

nas rubricas de orçamento propriamente dito e encargos com instalações. Prendia-se no 

essencial à questão da iluminação, iluminação de todos os espaços, iluminação pública, às 

------------------------------------------------------------  
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 ----------- Informa ainda que ao valor inicial do orçamento, face ao ano anterior, que foi um ano 

de transição de operadores em algumas situações, foi orçamentado por defeito. Refere que não 

era por estar contemplado que se iria gastar mais ou menos porque se 

tinha era que haver cabimento para aquilo que faltava nos próximos meses de consumos e 

gastos. -  --------------------------------

 ----------- Disse ser natural que albergasse oscilações de consumo, incorporando também 

acertos de preço de acordo com os contratos e com o que foi se

houve projetos que baixaram, não porque houvesse atrasos por vontade do Executivo, 

constatou-se que já não era possível executar e em vez de estar a subir o orçamento, 

entendeu-se reduzir para equilibrar. 

 ----------- Foi aberto um segundo 

que veio a suceder; --------------------------------

 ----------- MIGUEL DA SILVA OLIVEIRA 

lembrou que na última reunião, tinha colocado uma questão no ponto de apreciação da 

Atividade Municipal, onde referiu que na rubrica 0.2.0.2.1 já estavam gastos oitenta e cinco por 

cento da verba cabimental, tendo sido esta reforçada em mais meio milhão de euros, ou seja 

quase duplicou o valor que estava orçamentado primeiramente.

 ----------- Disse que faltam três mes

mais elevado, devido à iluminação natural ser mais escassa. Questiona o que fez com que 

houvesse um desajuste tão grande, que foi necessário reforçar a verba com o valor referido.

 ----------- Foi dado novamente o

respondesse à questão suscitada.

 ----------- Presidente da Câmara Municipal

disse que praticamente já tinha respondido mas acrescentou que seria muito bom para todos 

que a referida rubrica tivesse muito menos valor do que aquele que tinha sido gasto no ano 
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Informa ainda que ao valor inicial do orçamento, face ao ano anterior, que foi um ano 

de transição de operadores em algumas situações, foi orçamentado por defeito. Refere que não 

era por estar contemplado que se iria gastar mais ou menos porque se 

tinha era que haver cabimento para aquilo que faltava nos próximos meses de consumos e 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Disse ser natural que albergasse oscilações de consumo, incorporando também 

acertos de preço de acordo com os contratos e com o que foi sendo feito. Acrescenta que 

houve projetos que baixaram, não porque houvesse atrasos por vontade do Executivo, 

se que já não era possível executar e em vez de estar a subir o orçamento, 

se reduzir para equilibrar.  ----------------------------------------------------------------

Foi aberto um segundo período de discussão se assim os Membros o entendessem, o 

------------------------------------------------------------------------------------------------

MIGUEL DA SILVA OLIVEIRA – dirigindo-se ao senhor Presidente da Câmara, 

lembrou que na última reunião, tinha colocado uma questão no ponto de apreciação da 

onde referiu que na rubrica 0.2.0.2.1 já estavam gastos oitenta e cinco por 

cento da verba cabimental, tendo sido esta reforçada em mais meio milhão de euros, ou seja 

quase duplicou o valor que estava orçamentado primeiramente. --------------------------------

Disse que faltam três meses para o final do ano, três meses em que o consumo é 

mais elevado, devido à iluminação natural ser mais escassa. Questiona o que fez com que 

houvesse um desajuste tão grande, que foi necessário reforçar a verba com o valor referido.

Foi dado novamente o uso da palavra ao Sr. Presidente da Câmara para que 

respondesse à questão suscitada. ----------------------------------------------------------------

Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA 

disse que praticamente já tinha respondido mas acrescentou que seria muito bom para todos 

eferida rubrica tivesse muito menos valor do que aquele que tinha sido gasto no ano 
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Informa ainda que ao valor inicial do orçamento, face ao ano anterior, que foi um ano 

de transição de operadores em algumas situações, foi orçamentado por defeito. Refere que não 

era por estar contemplado que se iria gastar mais ou menos porque se vai gastar o mesmo, 

tinha era que haver cabimento para aquilo que faltava nos próximos meses de consumos e 

---------------------------------------------------  

Disse ser natural que albergasse oscilações de consumo, incorporando também 

ndo feito. Acrescenta que 

houve projetos que baixaram, não porque houvesse atrasos por vontade do Executivo, 

se que já não era possível executar e em vez de estar a subir o orçamento, 

----------------------------------------------  

período de discussão se assim os Membros o entendessem, o 

-------------------------------------  

se ao senhor Presidente da Câmara, 

lembrou que na última reunião, tinha colocado uma questão no ponto de apreciação da 

onde referiu que na rubrica 0.2.0.2.1 já estavam gastos oitenta e cinco por 

cento da verba cabimental, tendo sido esta reforçada em mais meio milhão de euros, ou seja 

------------------------------------------  

es para o final do ano, três meses em que o consumo é 

mais elevado, devido à iluminação natural ser mais escassa. Questiona o que fez com que 

houvesse um desajuste tão grande, que foi necessário reforçar a verba com o valor referido. ---  

uso da palavra ao Sr. Presidente da Câmara para que 

-------------------------------------------------  

MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 

disse que praticamente já tinha respondido mas acrescentou que seria muito bom para todos 

eferida rubrica tivesse muito menos valor do que aquele que tinha sido gasto no ano 
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anterior.   --------------------------------

 ----------- Lembrou que na altura da projeção orçamental, foi orçamentado por defeito, não é que 

se gaste mais. Disse que os contratos estão feitos, os edifícios existem 

iluminação pública vai estar acesa por mais tempo. Refere que é necessário ter enquadramento 

em cabimento orçamental para suportar as despesas que em sua perspetiva, nesta rubrica 

andará em linha do que foi os anos anteriores.

 ----------- Foi solicitado o uso da palavra pelo Membro Miguel Oliveira para pedido de 

esclarecimento, tendo-lhe sido concedida;

 ----------- MIGUEL DA SILVA OLIVEIRA

intervenção, queria dizer que os Membros da Assembleia têm que est

auxiliar o Executivo, naquilo que sabem. Não contra às opções tomadas, mas devem alertar. 

 ----------- Acrescenta que toda a informação que tem chegado relativamente à EDP, EDP 

Comercial, EDP Distribuição tem havido uma pressão externa sobre a

tem sido dura e se calhar o senhor Presidente via

seu papel dentro do possível.

 ----------- Relembra que o papel dos Membros da Assembleia Municipal era esse mesmo, serem 

exigentes e darem o contributo na

tomadas para o bem do concelho.

 -----------  Esclareceu que todas as intervenções que fez na Assembleia Municipal, foram para 

construir, tentar ajudar e melhorar o concelho de Oliveira do Bairro, daí ter levado o te

tão a peito porque é uma área que domina e sabe que as pressões que o Executivo tem são 

bastante grandes. --------------------------------

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

respondesse à questão suscitada.
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------------------------------------------------------------------------------------------------

Lembrou que na altura da projeção orçamental, foi orçamentado por defeito, não é que 

se gaste mais. Disse que os contratos estão feitos, os edifícios existem 

iluminação pública vai estar acesa por mais tempo. Refere que é necessário ter enquadramento 

em cabimento orçamental para suportar as despesas que em sua perspetiva, nesta rubrica 

andará em linha do que foi os anos anteriores. ----------------------------------------------------------------

icitado o uso da palavra pelo Membro Miguel Oliveira para pedido de 

lhe sido concedida; ----------------------------------------------------------------

MIGUEL DA SILVA OLIVEIRA - disse que aproveitando o facto de ser a sua última 

intervenção, queria dizer que os Membros da Assembleia têm que estar com o olho aberto e 

auxiliar o Executivo, naquilo que sabem. Não contra às opções tomadas, mas devem alertar. 

Acrescenta que toda a informação que tem chegado relativamente à EDP, EDP 

Comercial, EDP Distribuição tem havido uma pressão externa sobre as Câmaras Municipais 

tem sido dura e se calhar o senhor Presidente via-se com alguma pressão externa, fazendo o 

seu papel dentro do possível. ----------------------------------------------------------------

Relembra que o papel dos Membros da Assembleia Municipal era esse mesmo, serem 

exigentes e darem o contributo naquilo que sabem, para que as melhores opções sejam 

tomadas para o bem do concelho. ----------------------------------------------------------------

Esclareceu que todas as intervenções que fez na Assembleia Municipal, foram para 

construir, tentar ajudar e melhorar o concelho de Oliveira do Bairro, daí ter levado o te

tão a peito porque é uma área que domina e sabe que as pressões que o Executivo tem são 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi dado novamente o uso da palavra ao Sr. Presidente da Câmara para que 

respondesse à questão suscitada. ----------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------  

Lembrou que na altura da projeção orçamental, foi orçamentado por defeito, não é que 

se gaste mais. Disse que os contratos estão feitos, os edifícios existem e em funcionamento, 

iluminação pública vai estar acesa por mais tempo. Refere que é necessário ter enquadramento 

em cabimento orçamental para suportar as despesas que em sua perspetiva, nesta rubrica 

---------------------------------  

icitado o uso da palavra pelo Membro Miguel Oliveira para pedido de 

---------------------------------------  

disse que aproveitando o facto de ser a sua última 

ar com o olho aberto e 

auxiliar o Executivo, naquilo que sabem. Não contra às opções tomadas, mas devem alertar.  --  

Acrescenta que toda a informação que tem chegado relativamente à EDP, EDP 

s Câmaras Municipais 

se com alguma pressão externa, fazendo o 

--------------------------------------------------------  

Relembra que o papel dos Membros da Assembleia Municipal era esse mesmo, serem 

quilo que sabem, para que as melhores opções sejam 

-------------------------------------------------  

Esclareceu que todas as intervenções que fez na Assembleia Municipal, foram para 

construir, tentar ajudar e melhorar o concelho de Oliveira do Bairro, daí ter levado o tema EDP, 

tão a peito porque é uma área que domina e sabe que as pressões que o Executivo tem são 

---------------------------------------  

Foi dado novamente o uso da palavra ao Sr. Presidente da Câmara para que 

-------------------------------------------------  
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 ----------- Presidente da Câmara Municipal

disse que seguramente todos os Membros da Assembleia farão o melhor pelo concelho. 

 ----------- Refere que a gestão da Câmara Municipal não era feita sujeita a pressões, era feita no 

cumprimento dos projetos, das ideias e da a

das matérias, antes de virem à Assembleia e assim deliberam.

 ----------- Acrescenta que cerca de 99,9% das propostas que foram levadas à Câmara 

Municipal, tinham sido aprovadas no Executivo por unanimidade, demonstrand

conjunto dos sete elementos que compõem o Executivo Municipal.

 ----------- Acrescenta ainda que naturalmente os fornecedores, sejam eles quais forem, tentam 

fazer pelas vias que entendem as suas dinâmicas e fazer ver os seus interesses, mas a 

Câmara tem que obedecer aos projetos, às ideias, ao crer, aos concursos públicos. 

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal em exercício

OLIVEIRA DOMINGUES CANAS 

Lemos. -  --------------------------------

 ----------- Não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi o presente assunto 

colocado à votação. --------------------------------

 ----------- Efetuada a votação, verificou

Votação da Informação/Proposta nº 220 

Opções do Plano e Orçamento e Mapa de Pessoal de 2017, 

18 Votos a Favor e 2 Abstenções

Oliveira.  --------------------------------

 ----------- Em seguida, deu

Apreciação e Votação da Proposta para Autorização Prévia de assunção de 

compromissos plurianuais (LCPA) Profissionais da Área de Atividade Física e Desporto 

para o Parque Desportivo Municipal, Época Desportiva 2017/2018, 
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Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA 

disse que seguramente todos os Membros da Assembleia farão o melhor pelo concelho. 

Refere que a gestão da Câmara Municipal não era feita sujeita a pressões, era feita no 

cumprimento dos projetos, das ideias e da análise que também, em termos do Executivo fazem 

das matérias, antes de virem à Assembleia e assim deliberam. --------------------------------

Acrescenta que cerca de 99,9% das propostas que foram levadas à Câmara 

Municipal, tinham sido aprovadas no Executivo por unanimidade, demonstrand

conjunto dos sete elementos que compõem o Executivo Municipal. --------------------------------

Acrescenta ainda que naturalmente os fornecedores, sejam eles quais forem, tentam 

fazer pelas vias que entendem as suas dinâmicas e fazer ver os seus interesses, mas a 

que obedecer aos projetos, às ideias, ao crer, aos concursos públicos. 

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal em exercício ARSÉLIO MANUEL DE 

OLIVEIRA DOMINGUES CANAS – informou que já se encontrava presente o Membro Patrícia 

------------------------------------------------------------------------------------------------

ais nenhum Membro que desejasse intervir, foi o presente assunto 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Efetuada a votação, verificou-se que o ponto da Ordem de Trabalhos: 

Votação da Informação/Proposta nº 220 – Mandato 2013/2017 – 2ª Revisão às Grandes 

do Plano e Orçamento e Mapa de Pessoal de 2017, foi Aprovado por M

18 Votos a Favor e 2 Abstenções dos Membros da Bancada do PS Armando Pinto e Acácio 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Em seguida, deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos

ão e Votação da Proposta para Autorização Prévia de assunção de 

compromissos plurianuais (LCPA) Profissionais da Área de Atividade Física e Desporto 

para o Parque Desportivo Municipal, Época Desportiva 2017/2018, sendo dado o uso da 
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MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 

disse que seguramente todos os Membros da Assembleia farão o melhor pelo concelho.  --------  

Refere que a gestão da Câmara Municipal não era feita sujeita a pressões, era feita no 

nálise que também, em termos do Executivo fazem 

-------------------------------------------  

Acrescenta que cerca de 99,9% das propostas que foram levadas à Câmara 

Municipal, tinham sido aprovadas no Executivo por unanimidade, demonstrando o trabalho 

--------------------------------------  

Acrescenta ainda que naturalmente os fornecedores, sejam eles quais forem, tentam 

fazer pelas vias que entendem as suas dinâmicas e fazer ver os seus interesses, mas a 

que obedecer aos projetos, às ideias, ao crer, aos concursos públicos. ---------------  

ARSÉLIO MANUEL DE 

informou que já se encontrava presente o Membro Patrícia 

---------------------------------------------------  

ais nenhum Membro que desejasse intervir, foi o presente assunto 

------------------------------------  

se que o ponto da Ordem de Trabalhos: Apreciação e 

2ª Revisão às Grandes 

Aprovado por Maioria, com 

dos Membros da Bancada do PS Armando Pinto e Acácio 

---------------------------------------------------  

se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 5.3 – 

ão e Votação da Proposta para Autorização Prévia de assunção de 

compromissos plurianuais (LCPA) Profissionais da Área de Atividade Física e Desporto 

sendo dado o uso da 
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palavra ao Sr. Presidente da Câmara para que procedesse à introdução do documento.

 ----------- Presidente da Câmara Municipal

disse que a informação era bem clara e na sequência de não ter trazido, por opção, o pedido de 

autorização prévia genérica 

agora, casuisticamente, para que possa ser dado o início à contratualização para a parte final 

do ano letivo, entrando depois no ano letivo seguinte.

 ----------- Referiu que estaria disponível para qualquer

 ----------- Seguidamente foi questionado aos Membros da Assembleia Municipal, se desejavam 

intervir, neste ponto da Ordem de Trabalhos, o que não veio a acontecer.

 ----------- Foi assim, o presente assunto colocado à votação.

 ----------- Efetuada a votação, verificou

para Autorização Prévia de assunção de compromissos plurianuais (LCPA) Profissionais 

da Área de Atividade Física e Desporto para o Parque Desportivo Municipal, Época 

Desportiva 2017/2018, foi Aprovado por 

da Assembleia Municipal presentes.

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

 ----------- Em seguida, deu

Informação nº 216/2017 da Unidad

de Colaboração com Entidades Concelhias no âmbito da Educação Pré

Letivo de 2017/2018 (para Autorização Prévia de assunção de compromissos plurianuais 

(LCPA), sendo dado o uso da palavra ao 

 ----------- Presidente da Câmara Municipal

disse que neste ponto da Ordem de Trabalhos, era em tudo idêntico ao que tinha referido no 

ponto anterior, mudando apenas a parte final e o destinatário. 
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te da Câmara para que procedesse à introdução do documento.

Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA 

disse que a informação era bem clara e na sequência de não ter trazido, por opção, o pedido de 

autorização prévia genérica à Assembleia Municipal, junto com o último orçamento, vinha 

agora, casuisticamente, para que possa ser dado o início à contratualização para a parte final 

do ano letivo, entrando depois no ano letivo seguinte. --------------------------------

Referiu que estaria disponível para qualquer esclarecimento que possa surgir.

Seguidamente foi questionado aos Membros da Assembleia Municipal, se desejavam 

intervir, neste ponto da Ordem de Trabalhos, o que não veio a acontecer. -----------------------------

Foi assim, o presente assunto colocado à votação. --------------------------------

ação, verificou-se que o assunto: Apreciação e Votação da Proposta 

para Autorização Prévia de assunção de compromissos plurianuais (LCPA) Profissionais 

da Área de Atividade Física e Desporto para o Parque Desportivo Municipal, Época 

Aprovado por Unanimidade, com 20 votos a Favor 

da Assembleia Municipal presentes. ----------------------------------------------------------------

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

Em seguida, deu-se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos

Informação nº 216/2017 da Unidade para o Conhecimento e Coesão Social 

de Colaboração com Entidades Concelhias no âmbito da Educação Pré

Letivo de 2017/2018 (para Autorização Prévia de assunção de compromissos plurianuais 

sendo dado o uso da palavra ao Presidente da Câmara. --------------------------------

Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA 

disse que neste ponto da Ordem de Trabalhos, era em tudo idêntico ao que tinha referido no 

ponto anterior, mudando apenas a parte final e o destinatário.  --------------------------------
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te da Câmara para que procedesse à introdução do documento. ----------  

MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 

disse que a informação era bem clara e na sequência de não ter trazido, por opção, o pedido de 

à Assembleia Municipal, junto com o último orçamento, vinha 

agora, casuisticamente, para que possa ser dado o início à contratualização para a parte final 

--------------------------------------------------------  

esclarecimento que possa surgir. ----------  

Seguidamente foi questionado aos Membros da Assembleia Municipal, se desejavam 

-----------------------------  

-----------------------------------------------  

Apreciação e Votação da Proposta 

para Autorização Prévia de assunção de compromissos plurianuais (LCPA) Profissionais 

da Área de Atividade Física e Desporto para o Parque Desportivo Municipal, Época 

20 votos a Favor dos Membros 

-----------------------------------------------  

-------------------------------------------  

se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 5.4 – 

e para o Conhecimento e Coesão Social – Protocolos 

de Colaboração com Entidades Concelhias no âmbito da Educação Pré-Escolar no Ano 

Letivo de 2017/2018 (para Autorização Prévia de assunção de compromissos plurianuais 

----------------------------------------  

MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 

disse que neste ponto da Ordem de Trabalhos, era em tudo idêntico ao que tinha referido no 

--------------------------------------------  



 
 
Sessão da Assembleia Municipal de 15.09’17

 ----------- Tratando-se de autorização prévia para compromissos plurianuais, para o ano escolar, 

para e educação Pré-Escolar e sobre tudo através da assunção das despesas por protocolos, 

com entidades concelhias como vem sendo hábito e do conhecimento de todos os Membros.

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

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

 ----------- ACÁCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA

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

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

 ----------- “No sexto parágrafo diz e cito: “ Perante o exposto, devem ser definidos protocolos, 

onde estejam presentes deveres e direitos das partes envolvidas. Para tal, junto se apresentam 

minutas de protocolo para aprovação e cuja diferenciação de serviço e valor se i

seguida.”, Fim de citação; perguntamos onde estão as minutas de protocolos onde estejam 

mencionados os deveres e direitos das partes envolvidas?”

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL

cumprimentar todos os presentes.

 ----------- Dirigindo-se ao senhor Presidente da Câmara questionou se este lhe poderia apontar 

um valor estimado para o compromisso em discussão.

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

este respondesse às questões formuladas 

entendesse. --------------------------------

 ----------- Presidente da Câmara Municipal

relativamente à questão do Membro Acácio Oliveira, disse que não tinha a responsabilidade 

das cópias que iam a acompanhar

solicitar a alguém dos serviços que pudesse ir buscar essa informação. 
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se de autorização prévia para compromissos plurianuais, para o ano escolar, 

Escolar e sobre tudo através da assunção das despesas por protocolos, 

com entidades concelhias como vem sendo hábito e do conhecimento de todos os Membros.

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

------------------------------------------------------------------------------------------------

ACÁCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA – dirigiu os seus cumprimentos a todos os 

------------------------------------------------------------------------------------------------

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

sexto parágrafo diz e cito: “ Perante o exposto, devem ser definidos protocolos, 

onde estejam presentes deveres e direitos das partes envolvidas. Para tal, junto se apresentam 

minutas de protocolo para aprovação e cuja diferenciação de serviço e valor se i

seguida.”, Fim de citação; perguntamos onde estão as minutas de protocolos onde estejam 

mencionados os deveres e direitos das partes envolvidas?” --------------------------------

ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL

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

se ao senhor Presidente da Câmara questionou se este lhe poderia apontar 

um valor estimado para o compromisso em discussão. --------------------------------

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, se assim o 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA 

relativamente à questão do Membro Acácio Oliveira, disse que não tinha a responsabilidade 

das cópias que iam a acompanhar os documentos, mas que se assim o entendessem poderia 

solicitar a alguém dos serviços que pudesse ir buscar essa informação.  -------------------------------
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se de autorização prévia para compromissos plurianuais, para o ano escolar, 

Escolar e sobre tudo através da assunção das despesas por protocolos, 

com entidades concelhias como vem sendo hábito e do conhecimento de todos os Membros. --  

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

------------------------------------  

dirigiu os seus cumprimentos a todos os 

-------------------------------------------------  

---------------------------------  

sexto parágrafo diz e cito: “ Perante o exposto, devem ser definidos protocolos, 

onde estejam presentes deveres e direitos das partes envolvidas. Para tal, junto se apresentam 

minutas de protocolo para aprovação e cuja diferenciação de serviço e valor se identifica de 

seguida.”, Fim de citação; perguntamos onde estão as minutas de protocolos onde estejam 

------------------------------------------------  

ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – começou por 

-------------------------------------------------  

se ao senhor Presidente da Câmara questionou se este lhe poderia apontar 

------------------------------------------------------  

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

pelos Membros da Assembleia Municipal, se assim o 

-----------------------------------------------  

MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 

relativamente à questão do Membro Acácio Oliveira, disse que não tinha a responsabilidade 

os documentos, mas que se assim o entendessem poderia 

-------------------------------  
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 ----------- Refere que também não tinha de cabeça o valor, solicitado pelo Membro André 

Chambel, mas o assunto vinha na mesma linha do que 

alterações, a não ser o numero de crianças que poderia aumentar, mas os valores não iriam 

sofrer valores significativos. 

 -----------  Presidente da Mesa da Assembleia Municipal em exercício

OLIVEIRA DOMINGUES CANA

Bastos. -  --------------------------------

 ----------- Não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi o presente assunto 

colocado à votação. --------------------------------

 ----------- Efetuada a votação, verificou

para o Conhecimento e Coesão Social 

Concelhias no âmbito da Educação Pré

Autorização Prévia de assunção de compromissos plurianuais (LCPA)

Unanimidade, com 21 Votos a Favor

 ----------- Em seguida, deu-se início ao ponto da Ordem de Trabalhos

217/2017 da Unidade para o Conhecimento e Coesão Social 

Programa de Generalização de 

Básico no Ano Letivo de 2017/2018 (para Autorização Prévia de assunção de 

compromissos plurianuais (LCPA)

para a apresentação do ponto da ordem de tra

 ----------- Presidente da Câmara Municipal

disse que na linha do que se tem vindo a falar, este ponto é dirigido ao fornecimento de 

refeições para o primeiro ciclo, nada de novo nem de diferente do que tem sido a forma

executar ao longo dos meses, os protocolos ou as despesas com as refeições para o primeiro 

ciclo. ----  --------------------------------
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Refere que também não tinha de cabeça o valor, solicitado pelo Membro André 

Chambel, mas o assunto vinha na mesma linha do que vinha de trás, não havendo grandes 

alterações, a não ser o numero de crianças que poderia aumentar, mas os valores não iriam 

 ----------------------------------------------------------------

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal em exercício ARSÉLIO MANUEL DE 

OLIVEIRA DOMINGUES CANAS – informou que já se encontrava presente o Membro João 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi o presente assunto 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Efetuada a votação, verificou-se que o assunto: Informação nº 216/2017 da Unidade 

Conhecimento e Coesão Social – Protocolos de Colaboração com Entidades 

Concelhias no âmbito da Educação Pré-Escolar no Ano Letivo de 2017/2018 (para 

Autorização Prévia de assunção de compromissos plurianuais (LCPA)

tos a Favor, dos Membros da Assembleia Municipal presentes.

se início ao ponto da Ordem de Trabalhos 

217/2017 da Unidade para o Conhecimento e Coesão Social – Protocolos no âmbito do 

Programa de Generalização de Refeições Escolares aos alunos do 1º Ciclo do Ensino 

Básico no Ano Letivo de 2017/2018 (para Autorização Prévia de assunção de 

compromissos plurianuais (LCPA), 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 

disse que na linha do que se tem vindo a falar, este ponto é dirigido ao fornecimento de 

refeições para o primeiro ciclo, nada de novo nem de diferente do que tem sido a forma

executar ao longo dos meses, os protocolos ou as despesas com as refeições para o primeiro 

------------------------------------------------------------------------------------------------
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Refere que também não tinha de cabeça o valor, solicitado pelo Membro André 

vinha de trás, não havendo grandes 

alterações, a não ser o numero de crianças que poderia aumentar, mas os valores não iriam 

----------------------------------------------------------  

ARSÉLIO MANUEL DE 

informou que já se encontrava presente o Membro João 

---------------------------------------------------  

Não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi o presente assunto 

------------------------------------  

Informação nº 216/2017 da Unidade 

Protocolos de Colaboração com Entidades 

Escolar no Ano Letivo de 2017/2018 (para 

Autorização Prévia de assunção de compromissos plurianuais (LCPA), foi Aprovado por 

, dos Membros da Assembleia Municipal presentes. -------  

 5.5 – Informação nº 

Protocolos no âmbito do 

Refeições Escolares aos alunos do 1º Ciclo do Ensino 

Básico no Ano Letivo de 2017/2018 (para Autorização Prévia de assunção de 

, sendo dado o uso da palavra ao Presidente da Câmara 

-------------------------------------------------------  

MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 

disse que na linha do que se tem vindo a falar, este ponto é dirigido ao fornecimento de 

refeições para o primeiro ciclo, nada de novo nem de diferente do que tem sido a forma de 

executar ao longo dos meses, os protocolos ou as despesas com as refeições para o primeiro 

---------------------------------------------------  
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 ----------- Seguidamente foi questionado aos Membros da Assembleia Municipal, se desejavam 

intervir, neste ponto da Ordem de Trabalhos, o que não veio a acontecer.

 ----------- Foi assim, o presente assunto colocado à votação.

 ----------- Efetuada a votação, verificou

para o Conhecimento e Coesão Social 

Generalização de Refeições Escolares aos alun

Letivo de 2017/2018 (para Autorização Prévia de assunção de compromissos plurianuais 

(LCPA), foi Aprovado por Unanimidade

Municipal presentes. --------------------------------

 ----------- De seguida deu-se iníci

e Aprovação da Proposta do Plano Estratégico Educativo Municipal;

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal em Exercício 

OLIVEIRA DOMINGUES CANAS 

Assembleia Municipal e o Sr. Presidente da Câmara Municipal, entendeu este último solicitar 

um parecer jurídico, uma vez que o Plano Estratégico Educativo Municipal, retrata uma 

realidade diferente da realidade atual. Esse parecer

dia 15 de setembro, tendo sido enviada posteriormente a todos os Lideres de Bancada, na 

presente data, sendo distribuída fisicamente a todos os Membros da Assembleia Municipal.

 ----------- Destacou dois parágrafos do Parecer, 

 ----------- “Assunto: Aprovação do PEEM 

encerramento do IPSB…”--------------------------------

 ----------- …“6. ….”não deve nem pode ser visto como um documento acabado e fechado, mas 

sim encarado como uma base de trabalho flexível, inacab

revisão/atualização de acordo com as exigências circunstanciais que em cada momento 

possam ocorrer e que exijam a sua adaptação.”
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Seguidamente foi questionado aos Membros da Assembleia Municipal, se desejavam 

intervir, neste ponto da Ordem de Trabalhos, o que não veio a acontecer. -----------------------------

Foi assim, o presente assunto colocado à votação. --------------------------------

Efetuada a votação, verificou-se que o assunto: Informação nº 217/2017 da Unidade 

para o Conhecimento e Coesão Social – Protocolos no âmbito do Programa de 

Generalização de Refeições Escolares aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico no Ano 

Letivo de 2017/2018 (para Autorização Prévia de assunção de compromissos plurianuais 

Unanimidade, com 21 Votos a Favor, dos Membros da Assembleia 

------------------------------------------------------------------------------------------------

se início ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 

e Aprovação da Proposta do Plano Estratégico Educativo Municipal; -----------------------------

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal em Exercício ARSÉLIO MANUEL DE 

OLIVEIRA DOMINGUES CANAS – informou que em conversação entre o Sr. Presidente da 

Assembleia Municipal e o Sr. Presidente da Câmara Municipal, entendeu este último solicitar 

um parecer jurídico, uma vez que o Plano Estratégico Educativo Municipal, retrata uma 

realidade diferente da realidade atual. Esse parecer deu entrada na Assembleia Municipal no 

dia 15 de setembro, tendo sido enviada posteriormente a todos os Lideres de Bancada, na 

presente data, sendo distribuída fisicamente a todos os Membros da Assembleia Municipal.

Destacou dois parágrafos do Parecer, que passou a ler; --------------------------------

“Assunto: Aprovação do PEEM – Plano Estratégico Educativo Municipal em face do 

---------------------------------------------------------------------------------------------

…“6. ….”não deve nem pode ser visto como um documento acabado e fechado, mas 

sim encarado como uma base de trabalho flexível, inacabada e em constante 

revisão/atualização de acordo com as exigências circunstanciais que em cada momento 

possam ocorrer e que exijam a sua adaptação.” ---------------------------------------------------------------
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Seguidamente foi questionado aos Membros da Assembleia Municipal, se desejavam 

-----------------------------  

-----------------------------------------------  

Informação nº 217/2017 da Unidade 

Protocolos no âmbito do Programa de 

os do 1º Ciclo do Ensino Básico no Ano 

Letivo de 2017/2018 (para Autorização Prévia de assunção de compromissos plurianuais 

, dos Membros da Assembleia 

-----------------------------------  

o ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos 5.6 – Apreciação 

-----------------------------  

ARSÉLIO MANUEL DE 

entre o Sr. Presidente da 

Assembleia Municipal e o Sr. Presidente da Câmara Municipal, entendeu este último solicitar 

um parecer jurídico, uma vez que o Plano Estratégico Educativo Municipal, retrata uma 

deu entrada na Assembleia Municipal no 

dia 15 de setembro, tendo sido enviada posteriormente a todos os Lideres de Bancada, na 

presente data, sendo distribuída fisicamente a todos os Membros da Assembleia Municipal. -----  

----------------------------------------  

Plano Estratégico Educativo Municipal em face do 

-----------------------------  

…“6. ….”não deve nem pode ser visto como um documento acabado e fechado, mas 

ada e em constante 

revisão/atualização de acordo com as exigências circunstanciais que em cada momento 

-------------------------------  
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 ----------- Entende o jurista que 

eficaz, estando assim em condições de ser votado

 ----------- Deu de seguida o uso da palavra ao Presidente da Câmara, a fim de introduzir o ponto 

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

 ----------- Presidente da Câmara Municipal

 ----------- Começou por dizer que o presente Plano Est

tudo era do conhecimento de todos os Membros da Assembleia, desde o seu início, no 

cumprimento do que é a legislação, que são as obrigações dos municípios, foi percorrida toda a 

tramitação a auscultação, reuniões, for

estabelecimentos de ensino, outros parceiros. Após apresentação em reunião de Câmara 

publica que decorreu em finais de julho, mereceu aprovação unânime por parte do órgão 

Câmara Municipal, no que diz respeito à su

 ----------- Assim está a ser presente ao órgão competente, Assembleia Municipal, para a sua 

aprovação. --------------------------------

 ----------- Esclarece que o já referido parecer resultou de uma conversa telefónica com o 

Presidente da Assembleia Municipal, no dia 14 de setembro do corrente

abordado por uma preocupação ou outra, porque houve factos que mudaram, nomeadamente o 

encerramento do IPSB e que não se sabia na altura da execução do Plano. Disse ter referido 

ao Presidente da Assembleia Municipal que o documento estava 

discutido e votado e depois poderia entrar em revisão. 

 ----------- Face à conversa tida telefonicamente, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal 

entendeu por bem pedir a si, para pedir ao Departamento Jurídico uma informação do que 

entendessem, resultando o parecer que está em posse de todos os Membros da Assembleia.

 ----------- Acrescenta que o Plano Estratégico Educativo Municipal é um documento que teve 

muito trabalho, tinha muitos dados do concelho de Oliveira do Bairro e como se diz o futuro só 
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Entende o jurista que …”o Plano Estratégico Educativo Municipal permanece válido e 

em condições de ser votado…”. --------------------------------

Deu de seguida o uso da palavra ao Presidente da Câmara, a fim de introduzir o ponto 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA 

Começou por dizer que o presente Plano Estratégico Educativo Municipal, antes de 

tudo era do conhecimento de todos os Membros da Assembleia, desde o seu início, no 

cumprimento do que é a legislação, que são as obrigações dos municípios, foi percorrida toda a 

tramitação a auscultação, reuniões, forças vivas, Membros da Assembleia, escolas, 

estabelecimentos de ensino, outros parceiros. Após apresentação em reunião de Câmara 

publica que decorreu em finais de julho, mereceu aprovação unânime por parte do órgão 

Câmara Municipal, no que diz respeito à sua subscrição. --------------------------------

Assim está a ser presente ao órgão competente, Assembleia Municipal, para a sua 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Esclarece que o já referido parecer resultou de uma conversa telefónica com o 

Presidente da Assembleia Municipal, no dia 14 de setembro do corrente

abordado por uma preocupação ou outra, porque houve factos que mudaram, nomeadamente o 

encerramento do IPSB e que não se sabia na altura da execução do Plano. Disse ter referido 

ao Presidente da Assembleia Municipal que o documento estava em trânsito, deveria ser 

discutido e votado e depois poderia entrar em revisão.  --------------------------------

Face à conversa tida telefonicamente, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal 

entendeu por bem pedir a si, para pedir ao Departamento Jurídico uma informação do que 

ssem, resultando o parecer que está em posse de todos os Membros da Assembleia.

Acrescenta que o Plano Estratégico Educativo Municipal é um documento que teve 

muito trabalho, tinha muitos dados do concelho de Oliveira do Bairro e como se diz o futuro só 
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…”o Plano Estratégico Educativo Municipal permanece válido e 

-------------------------------------------------------  

Deu de seguida o uso da palavra ao Presidente da Câmara, a fim de introduzir o ponto 

------------------------------  

MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 

ratégico Educativo Municipal, antes de 

tudo era do conhecimento de todos os Membros da Assembleia, desde o seu início, no 

cumprimento do que é a legislação, que são as obrigações dos municípios, foi percorrida toda a 

ças vivas, Membros da Assembleia, escolas, 

estabelecimentos de ensino, outros parceiros. Após apresentação em reunião de Câmara 

publica que decorreu em finais de julho, mereceu aprovação unânime por parte do órgão 

---------------------------------------------------  

Assim está a ser presente ao órgão competente, Assembleia Municipal, para a sua 

------------------------------------------------  

Esclarece que o já referido parecer resultou de uma conversa telefónica com o 

Presidente da Assembleia Municipal, no dia 14 de setembro do corrente ano, tendo sido 

abordado por uma preocupação ou outra, porque houve factos que mudaram, nomeadamente o 

encerramento do IPSB e que não se sabia na altura da execução do Plano. Disse ter referido 

em trânsito, deveria ser 

------------------------------------------------------  

Face à conversa tida telefonicamente, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal 

entendeu por bem pedir a si, para pedir ao Departamento Jurídico uma informação do que 

ssem, resultando o parecer que está em posse de todos os Membros da Assembleia. --  

Acrescenta que o Plano Estratégico Educativo Municipal é um documento que teve 

muito trabalho, tinha muitos dados do concelho de Oliveira do Bairro e como se diz o futuro só a 
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Deus pertence e naturalmente estará nas mãos de quem vier que também o futuro irá pertencer 

e terão depois todos os meios, todo o tempo para implementar, alterar, pedir ou propor a 

revisão.-  --------------------------------

 ----------- Disse que como todos os documentos, não são uma ciência exata

pode ser exato, tudo o resto como projeções, previsões, entendimentos, visões esses não são 

exatos, sendo o caso do documento apresentado para a competente discussão e respetiva 

votação que espera positiva.

 ----------- Seguidamente foi dado o us

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

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO

cumprimentos a todos os presentes. 

 ----------- Entregou a sua intervenção por escrito o qual se transcreve na sua 

 ----------- “Este plano foi elaborado no âmbito do Contrato de Delegação de Competências em 

Matéria de Educação no qual o município está envolvido, é um trabalho interessante e que 

permite caracterizar de forma exaustiva alguns aspetos da oferta educativo n

mas pouco relevante e pouco ajustado ao presente.

 ----------- Salvo algum exagero, é como se após o furacão que se abateu sobre a Florida, e que 

provocou as inundações que todos vimos na televisão fosse feito um estudo às fugas na rede 

de distribuição de água para aferir do seu impacto na degradação da rede viária, seria 

interessante, mas completamente irrelevante face a calamidade que se vive.

 ----------- E considerando as devidas proporções o mesmo se passa com este documento é 

interessante, mas considera uma realidade que foi profundamente alterada com o 

encerramento do IPSB, e por isso pouco relevante para o problema que temos em mão.

 ----------- E o problema que temos em mão exige de facto uma reflexão estratégica sobre o 
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Deus pertence e naturalmente estará nas mãos de quem vier que também o futuro irá pertencer 

e terão depois todos os meios, todo o tempo para implementar, alterar, pedir ou propor a 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Disse que como todos os documentos, não são uma ciência exata

pode ser exato, tudo o resto como projeções, previsões, entendimentos, visões esses não são 

exatos, sendo o caso do documento apresentado para a competente discussão e respetiva 

votação que espera positiva. ----------------------------------------------------------------

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

------------------------------------------------------------------------------------------------

ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – começou por dirigir os seus 

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

Entregou a sua intervenção por escrito o qual se transcreve na sua 

“Este plano foi elaborado no âmbito do Contrato de Delegação de Competências em 

Matéria de Educação no qual o município está envolvido, é um trabalho interessante e que 

permite caracterizar de forma exaustiva alguns aspetos da oferta educativo n

mas pouco relevante e pouco ajustado ao presente. --------------------------------

Salvo algum exagero, é como se após o furacão que se abateu sobre a Florida, e que 

provocou as inundações que todos vimos na televisão fosse feito um estudo às fugas na rede 

distribuição de água para aferir do seu impacto na degradação da rede viária, seria 

interessante, mas completamente irrelevante face a calamidade que se vive.

E considerando as devidas proporções o mesmo se passa com este documento é 

nsidera uma realidade que foi profundamente alterada com o 

encerramento do IPSB, e por isso pouco relevante para o problema que temos em mão.

E o problema que temos em mão exige de facto uma reflexão estratégica sobre o 
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Deus pertence e naturalmente estará nas mãos de quem vier que também o futuro irá pertencer 

e terão depois todos os meios, todo o tempo para implementar, alterar, pedir ou propor a 

---------------------------------------------------  

Disse que como todos os documentos, não são uma ciência exata, porque o histórico 

pode ser exato, tudo o resto como projeções, previsões, entendimentos, visões esses não são 

exatos, sendo o caso do documento apresentado para a competente discussão e respetiva 

---------------------------------------------------------  

o da palavra aos Membros da Assembleia Municipal que 

------------------------------------  

começou por dirigir os seus 

----------------------------------------------  

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

“Este plano foi elaborado no âmbito do Contrato de Delegação de Competências em 

Matéria de Educação no qual o município está envolvido, é um trabalho interessante e que 

permite caracterizar de forma exaustiva alguns aspetos da oferta educativo no nosso território 

----------------------------------------------------------  

Salvo algum exagero, é como se após o furacão que se abateu sobre a Florida, e que 

provocou as inundações que todos vimos na televisão fosse feito um estudo às fugas na rede 

distribuição de água para aferir do seu impacto na degradação da rede viária, seria 

interessante, mas completamente irrelevante face a calamidade que se vive. -------------------------  

E considerando as devidas proporções o mesmo se passa com este documento é 

nsidera uma realidade que foi profundamente alterada com o 

encerramento do IPSB, e por isso pouco relevante para o problema que temos em mão. ---------  

E o problema que temos em mão exige de facto uma reflexão estratégica sobre o 
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processo educativo no nosso municí

na capacidade de fixação e atração do nosso Concelho. 

 ----------- Durante décadas beneficiamos dos contratos de associação ao nível do sistema 

educativo que permitiram uma oferta bipolar no nosso Concelho

Concelho assegurada pelo agrupamento e na zona poente assegurada pelo IPSB, 

nomeadamente no que ao 2º e 3º ciclo e ensino profissional e secundário diz respeito. Fruto de 

uma decisão do governo central e da administração da escola, ta

oferta desapareceu na zona poente, algo que de resto já era previsível para todos os que 

acompanharam este processo no último ano e meio.

 ----------- E agora? --------------------------------

 ----------- Faz sentido do ponto de vista de estratégia de desenvolvimento do Concelh

passarmos para um modelo unipolar, em que toda a resposta educativa, de 2 e 3 ciclo, 

profissional e secundário, está centrada na zona nascente do Concelho ou faz sentido 

mantermos um sistema bipolar?

 ----------- Não tenhamos dúvidas, são soluções diferentes, ambas

implicações profundas no desenvolvimento do nosso Concelho. E esta é por ventura a maior 

das opções políticas que temos que tomar, no imediato.

 ----------- Ambas as opções são possíveis, mas são opções que exigem pensar o Concelho de 

forma distinta, com modelos de desenvolvimento diferentes, e com profundas implicações a 

médio prazo. --------------------------------

 ----------- Qualquer plano estratégico para o nosso município tem que responder a esta questão, 

tem que dizer se vamos abandonar o modelo bipolar que tínhamos até aqui ou se nã

não é uma questão técnica é uma questão política, uma questão que obriga a opções.

 ----------- Por isso a primeira coisa que lamento é o atual Executivo, nunca ter sido claro sobre 

isto, e ter colocado a cabeça na areia e ter
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processo educativo no nosso município e sobre o impacto deste na coesão social e territorial e 

na capacidade de fixação e atração do nosso Concelho.  --------------------------------

Durante décadas beneficiamos dos contratos de associação ao nível do sistema 

educativo que permitiram uma oferta bipolar no nosso Concelho, na zona nascente do 

Concelho assegurada pelo agrupamento e na zona poente assegurada pelo IPSB, 

nomeadamente no que ao 2º e 3º ciclo e ensino profissional e secundário diz respeito. Fruto de 

uma decisão do governo central e da administração da escola, tal deixou de se verificar e essa 

oferta desapareceu na zona poente, algo que de resto já era previsível para todos os que 

acompanharam este processo no último ano e meio. --------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

Faz sentido do ponto de vista de estratégia de desenvolvimento do Concelh

passarmos para um modelo unipolar, em que toda a resposta educativa, de 2 e 3 ciclo, 

profissional e secundário, está centrada na zona nascente do Concelho ou faz sentido 

mantermos um sistema bipolar? ----------------------------------------------------------------

Não tenhamos dúvidas, são soluções diferentes, ambas possíveis, mas com 

implicações profundas no desenvolvimento do nosso Concelho. E esta é por ventura a maior 

das opções políticas que temos que tomar, no imediato. --------------------------------

Ambas as opções são possíveis, mas são opções que exigem pensar o Concelho de 

ta, com modelos de desenvolvimento diferentes, e com profundas implicações a 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Qualquer plano estratégico para o nosso município tem que responder a esta questão, 

tem que dizer se vamos abandonar o modelo bipolar que tínhamos até aqui ou se nã

não é uma questão técnica é uma questão política, uma questão que obriga a opções.

Por isso a primeira coisa que lamento é o atual Executivo, nunca ter sido claro sobre 

isto, e ter colocado a cabeça na areia e ter-se deixado ultrapassar pelos a

92|112 

pio e sobre o impacto deste na coesão social e territorial e 

---------------------------------------------------  

Durante décadas beneficiamos dos contratos de associação ao nível do sistema 

, na zona nascente do 

Concelho assegurada pelo agrupamento e na zona poente assegurada pelo IPSB, 

nomeadamente no que ao 2º e 3º ciclo e ensino profissional e secundário diz respeito. Fruto de 

l deixou de se verificar e essa 

oferta desapareceu na zona poente, algo que de resto já era previsível para todos os que 

---------------------------------------------------------  

---------------------------------------  

Faz sentido do ponto de vista de estratégia de desenvolvimento do Concelho 

passarmos para um modelo unipolar, em que toda a resposta educativa, de 2 e 3 ciclo, 

profissional e secundário, está centrada na zona nascente do Concelho ou faz sentido 

----------------------------------------------------  

possíveis, mas com 

implicações profundas no desenvolvimento do nosso Concelho. E esta é por ventura a maior 

----------------------------------------------------  

Ambas as opções são possíveis, mas são opções que exigem pensar o Concelho de 

ta, com modelos de desenvolvimento diferentes, e com profundas implicações a 

----------------------------------------------  

Qualquer plano estratégico para o nosso município tem que responder a esta questão, 

tem que dizer se vamos abandonar o modelo bipolar que tínhamos até aqui ou se não, e esta 

não é uma questão técnica é uma questão política, uma questão que obriga a opções. -----------  

Por isso a primeira coisa que lamento é o atual Executivo, nunca ter sido claro sobre 

se deixado ultrapassar pelos acontecimentos em 
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vez de assumir uma atitude pró

 ----------- Para nós é claro que o Concelho precisa desta resposta na zona poente, e isso é 

visível em alguns dados que aparecem neste relatório, nomeadamente quando olhamos 

os dados do envelhecimento da população, na baixa qualificação académica da nossa 

população, com menos de 10% da nossa população com formação superior, e em todos estes 

indicadores as freguesias a poente, União e a Palhaça, apresentam piores resultado

freguesias a nascente, Oliveira do Bairro e Oiã.

 ----------- Se olharmos para a fixação de comércios e para o processo de industrialização vimos 

também que a poente há maior dificuldade de atrair e fixar investimento, o que se traduz na 

maior dificuldade de manter e criar postos de trabalho. No nosso entendimento tudo isto só se 

irá agravar, sem uma resposta de 2º e 3º ciclo, secundário e profissional na zona poente. Por 

isso para nós o único caminho passa por garantir esta oferta na zona poente, e isso só p

ser conseguido com vontade e determinação política.

 ----------- É claro para todos que isso deixou de ser possível através dos contratos de 

associação, é também claro para todos que não será Lisboa, com a sua visão macro, que nos 

virá cá resolver este problema q

para o futuro do nosso Concelho. Por isso para nós a solução passa por negociar a utilização 

do estabelecimento de ensino que existe atualmente, através da sua aquisição ou aluguer de 

longa duração, e dizer a Lisboa temos aqui a Escola, temos aqui os alunos, instalasse aqui uma 

escola pública. --------------------------------

 ----------- Obviamente que isto pressupõe que ao nível local haja vontade política para fazer este 

investimento, que do lado do lado do proprietário haja vontade para v

agrupamento de escolas de Oliveira do Bairro haja vontade para integrar e que de Lisboa haja 

abertura para instalar uma escola pública.

 ----------- Durante este último ano e meio reunimos com todos estes atores e em nenhum 
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vez de assumir uma atitude pró-ativa e de liderança em todo este processo.

Para nós é claro que o Concelho precisa desta resposta na zona poente, e isso é 

visível em alguns dados que aparecem neste relatório, nomeadamente quando olhamos 

os dados do envelhecimento da população, na baixa qualificação académica da nossa 

população, com menos de 10% da nossa população com formação superior, e em todos estes 

indicadores as freguesias a poente, União e a Palhaça, apresentam piores resultado

freguesias a nascente, Oliveira do Bairro e Oiã. ----------------------------------------------------------------

Se olharmos para a fixação de comércios e para o processo de industrialização vimos 

também que a poente há maior dificuldade de atrair e fixar investimento, o que se traduz na 

manter e criar postos de trabalho. No nosso entendimento tudo isto só se 

irá agravar, sem uma resposta de 2º e 3º ciclo, secundário e profissional na zona poente. Por 

isso para nós o único caminho passa por garantir esta oferta na zona poente, e isso só p

ser conseguido com vontade e determinação política. --------------------------------

É claro para todos que isso deixou de ser possível através dos contratos de 

associação, é também claro para todos que não será Lisboa, com a sua visão macro, que nos 

virá cá resolver este problema que à escala nacional é pouco relevante, mas que é decisivo 

para o futuro do nosso Concelho. Por isso para nós a solução passa por negociar a utilização 

do estabelecimento de ensino que existe atualmente, através da sua aquisição ou aluguer de 

, e dizer a Lisboa temos aqui a Escola, temos aqui os alunos, instalasse aqui uma 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Obviamente que isto pressupõe que ao nível local haja vontade política para fazer este 

investimento, que do lado do lado do proprietário haja vontade para vender, que do lado do 

agrupamento de escolas de Oliveira do Bairro haja vontade para integrar e que de Lisboa haja 

abertura para instalar uma escola pública. ----------------------------------------------------------------

Durante este último ano e meio reunimos com todos estes atores e em nenhum 
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ativa e de liderança em todo este processo. --------------------------  

Para nós é claro que o Concelho precisa desta resposta na zona poente, e isso é 

visível em alguns dados que aparecem neste relatório, nomeadamente quando olhamos para 

os dados do envelhecimento da população, na baixa qualificação académica da nossa 

população, com menos de 10% da nossa população com formação superior, e em todos estes 

indicadores as freguesias a poente, União e a Palhaça, apresentam piores resultados que as 

--------------------------------  

Se olharmos para a fixação de comércios e para o processo de industrialização vimos 

também que a poente há maior dificuldade de atrair e fixar investimento, o que se traduz na 

manter e criar postos de trabalho. No nosso entendimento tudo isto só se 

irá agravar, sem uma resposta de 2º e 3º ciclo, secundário e profissional na zona poente. Por 

isso para nós o único caminho passa por garantir esta oferta na zona poente, e isso só pode 

--------------------------------------------------------  

É claro para todos que isso deixou de ser possível através dos contratos de 

associação, é também claro para todos que não será Lisboa, com a sua visão macro, que nos 

ue à escala nacional é pouco relevante, mas que é decisivo 

para o futuro do nosso Concelho. Por isso para nós a solução passa por negociar a utilização 

do estabelecimento de ensino que existe atualmente, através da sua aquisição ou aluguer de 

, e dizer a Lisboa temos aqui a Escola, temos aqui os alunos, instalasse aqui uma 

-------------------------------------------  

Obviamente que isto pressupõe que ao nível local haja vontade política para fazer este 

ender, que do lado do 

agrupamento de escolas de Oliveira do Bairro haja vontade para integrar e que de Lisboa haja 

---------------------------------------  

Durante este último ano e meio reunimos com todos estes atores e em nenhum 
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momento nos pareceu que de algum houve

contrário, todos mostraram muita abertura para esta questão.

 ----------- A única coisa que sempre nos pareceu foi que ao Executivo Municipal faltou vontade e 

clareza.-  --------------------------------

 ----------- A falta de vontade é por ventura

concentrando toda a resposta na zona nascente, essencialmente em Oliveira do Bairro.

 ----------- A falta de clareza é absolutamente inadmissível, porque estamos a falar de algo 

demasiado importante para o nosso Concel

ensurdecedor. --------------------------------

 ----------- Certamente que a implementação deste modelo será mais difícil daqui a um mês, sem 

alunos e com um processo de insolvência em tribunal, do que o teria sido há seis meses atrás, 

mas a vontade e a determinação são muito importantes, e muitas vezes aquilo que parece fácil, 

sem determinação e vontade, torna

vontade, torna-se fácil, por isso espero sinceramente que este seja o primeiro dossier a ser 

tratado pelo próximo Executivo e um dos primeiros a ser resolvido, para bem do nosso 

Concelho.” --------------------------------

 ----------- LEONTINA DE OLIVEIRA NOVO

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

 ----------- Disse que tinham sido longos meses, que este Plano Estratégico Educativo Muni

levou a ser elaborado. Era obrigatório dado que o Município de Oliveira do Bairro pretendeu ser 

o Município pioneiro na implementação da Delegação de Competências e por isso está

presentemente a analisar o plano apresentado.

 ----------- Refere que foi um pl

Membros da Assembleia foram também chamados a fazer parte dessas reuniões com o intuito 

de darem o parecer, o contributo daquilo que se quer para o concelho no âmbito da educação, 
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ue de algum houve-se uma dificuldade intransponível, antes pelo 

contrário, todos mostraram muita abertura para esta questão. --------------------------------

A única coisa que sempre nos pareceu foi que ao Executivo Municipal faltou vontade e 

------------------------------------------------------------------------------------------------

A falta de vontade é por ventura admissível se a opção for pelo modelo unipolar, 

concentrando toda a resposta na zona nascente, essencialmente em Oliveira do Bairro.

A falta de clareza é absolutamente inadmissível, porque estamos a falar de algo 

demasiado importante para o nosso Concelho para podermos tolerar este silêncio 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Certamente que a implementação deste modelo será mais difícil daqui a um mês, sem 

alunos e com um processo de insolvência em tribunal, do que o teria sido há seis meses atrás, 

nação são muito importantes, e muitas vezes aquilo que parece fácil, 

sem determinação e vontade, torna-se difícil, e aquilo que parece difícil, com determinação e 

se fácil, por isso espero sinceramente que este seja o primeiro dossier a ser 

tratado pelo próximo Executivo e um dos primeiros a ser resolvido, para bem do nosso 

------------------------------------------------------------------------------------------------

LEONTINA DE OLIVEIRA NOVO – dirigiu os seus cumprimentos a todos os 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Disse que tinham sido longos meses, que este Plano Estratégico Educativo Muni

levou a ser elaborado. Era obrigatório dado que o Município de Oliveira do Bairro pretendeu ser 

o Município pioneiro na implementação da Delegação de Competências e por isso está

presentemente a analisar o plano apresentado. ----------------------------------------------------------------

Refere que foi um plano que teve a participação de várias forças, onde muitos dos 

Membros da Assembleia foram também chamados a fazer parte dessas reuniões com o intuito 

de darem o parecer, o contributo daquilo que se quer para o concelho no âmbito da educação, 
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se uma dificuldade intransponível, antes pelo 

---------------------------------------------  

A única coisa que sempre nos pareceu foi que ao Executivo Municipal faltou vontade e 

---------------------------------------------------  

admissível se a opção for pelo modelo unipolar, 

concentrando toda a resposta na zona nascente, essencialmente em Oliveira do Bairro. ----------  

A falta de clareza é absolutamente inadmissível, porque estamos a falar de algo 

ho para podermos tolerar este silêncio 

--------------------------------------------  

Certamente que a implementação deste modelo será mais difícil daqui a um mês, sem 

alunos e com um processo de insolvência em tribunal, do que o teria sido há seis meses atrás, 

nação são muito importantes, e muitas vezes aquilo que parece fácil, 

se difícil, e aquilo que parece difícil, com determinação e 

se fácil, por isso espero sinceramente que este seja o primeiro dossier a ser 

tratado pelo próximo Executivo e um dos primeiros a ser resolvido, para bem do nosso 

------------------------------------------------  

dirigiu os seus cumprimentos a todos os 

-------------------------------------------------  

Disse que tinham sido longos meses, que este Plano Estratégico Educativo Municipal 

levou a ser elaborado. Era obrigatório dado que o Município de Oliveira do Bairro pretendeu ser 

o Município pioneiro na implementação da Delegação de Competências e por isso está-se 

--------------------------------  

ano que teve a participação de várias forças, onde muitos dos 

Membros da Assembleia foram também chamados a fazer parte dessas reuniões com o intuito 

de darem o parecer, o contributo daquilo que se quer para o concelho no âmbito da educação, 
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que vai desde o pré-escolar até aos adultos, porque não há idade para parar de aprender.

 ----------- Disse lembrar-se que numa das reuniões foi focada a aprendizagem dos adultos e a 

formação de adultos para se poder elevar o nível de estudos que ainda é um pouco baixo.

 ----------- Entende que o presente plano é um plano orientador, sugestivo mas que tem os eixos 

que são fundamentais para orientação. A questão da distribuição dos alunos no concelho de 

Oliveira do Bairro é fundamental, não concordando que o foco de formação dos jovens esteja 

apenas concentrado numa ponta do concelho, mas isso é unânime entre todos, todos têm 

manifestado essa preocupação de que os dois extremos do concelho tenham implementação 

do ensino desde o segundo ciclo até ao secundário.

 ----------- Acrescenta que esse é um dos a

efetivamente, segundo o que o Plano Estratégico de Educação diz, a ter sucesso, a ter 

formação educativa, educação inclusiva, educação de adultos e educação para a cidadania, 

para que haja ambiente propício para que 

 ----------- Disse que não era só a sala de aula que era importante, era também importante os 

espaços envolventes e os outros serviços que as escolas possam oferecer e por isso tem que 

ser repensado, porque no exemplo 

comunicado numa das reuniões da Comissão de Acompanhamento de Educação, que colocar 

alunos todos juntos numa sala de aulas, não era o que se pretendia, porque se se quer 

qualidade, tem que haver condições

repensar. --------------------------------

 ----------- Refere que o Plano Estratégico da Educação era muito importante para se refletir e 

para o ir adequando às necessidades e às vontades das forças vivas do concelho, porque ele 

resultou disso mesmo, tendo todos participado, associações, pessoas das várias áreas da 

educação e não só, sendo que as associações têm também um papel muito importante na 

formação dos jovens, porque são muitas vezes descobertos talentos e orientações profissionais 
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escolar até aos adultos, porque não há idade para parar de aprender.

se que numa das reuniões foi focada a aprendizagem dos adultos e a 

formação de adultos para se poder elevar o nível de estudos que ainda é um pouco baixo.

que o presente plano é um plano orientador, sugestivo mas que tem os eixos 

que são fundamentais para orientação. A questão da distribuição dos alunos no concelho de 

Oliveira do Bairro é fundamental, não concordando que o foco de formação dos jovens esteja 

apenas concentrado numa ponta do concelho, mas isso é unânime entre todos, todos têm 

manifestado essa preocupação de que os dois extremos do concelho tenham implementação 

do ensino desde o segundo ciclo até ao secundário. --------------------------------

Acrescenta que esse é um dos aspetos a ter em conta para que se possa 

efetivamente, segundo o que o Plano Estratégico de Educação diz, a ter sucesso, a ter 

formação educativa, educação inclusiva, educação de adultos e educação para a cidadania, 

para que haja ambiente propício para que todos possam aprender nas melhores condições.

Disse que não era só a sala de aula que era importante, era também importante os 

espaços envolventes e os outros serviços que as escolas possam oferecer e por isso tem que 

ser repensado, porque no exemplo deste ano letivo, estava a acontecer o que já tinha 

comunicado numa das reuniões da Comissão de Acompanhamento de Educação, que colocar 

alunos todos juntos numa sala de aulas, não era o que se pretendia, porque se se quer 

qualidade, tem que haver condições mais favoráveis para a aprendizagem, sendo um assunto a 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Refere que o Plano Estratégico da Educação era muito importante para se refletir e 

para o ir adequando às necessidades e às vontades das forças vivas do concelho, porque ele 

o mesmo, tendo todos participado, associações, pessoas das várias áreas da 

educação e não só, sendo que as associações têm também um papel muito importante na 

formação dos jovens, porque são muitas vezes descobertos talentos e orientações profissionais 
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escolar até aos adultos, porque não há idade para parar de aprender. ------  

se que numa das reuniões foi focada a aprendizagem dos adultos e a 

formação de adultos para se poder elevar o nível de estudos que ainda é um pouco baixo. ------  

que o presente plano é um plano orientador, sugestivo mas que tem os eixos 

que são fundamentais para orientação. A questão da distribuição dos alunos no concelho de 

Oliveira do Bairro é fundamental, não concordando que o foco de formação dos jovens esteja 

apenas concentrado numa ponta do concelho, mas isso é unânime entre todos, todos têm 

manifestado essa preocupação de que os dois extremos do concelho tenham implementação 

---------------------------------------------------------    

spetos a ter em conta para que se possa 

efetivamente, segundo o que o Plano Estratégico de Educação diz, a ter sucesso, a ter 

formação educativa, educação inclusiva, educação de adultos e educação para a cidadania, 

todos possam aprender nas melhores condições. ----  

Disse que não era só a sala de aula que era importante, era também importante os 

espaços envolventes e os outros serviços que as escolas possam oferecer e por isso tem que 

deste ano letivo, estava a acontecer o que já tinha 

comunicado numa das reuniões da Comissão de Acompanhamento de Educação, que colocar 

alunos todos juntos numa sala de aulas, não era o que se pretendia, porque se se quer 

mais favoráveis para a aprendizagem, sendo um assunto a 

--------------------------------------------------  

Refere que o Plano Estratégico da Educação era muito importante para se refletir e 

para o ir adequando às necessidades e às vontades das forças vivas do concelho, porque ele 

o mesmo, tendo todos participado, associações, pessoas das várias áreas da 

educação e não só, sendo que as associações têm também um papel muito importante na 

formação dos jovens, porque são muitas vezes descobertos talentos e orientações profissionais 
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através das associações, quer desportivas, quer culturais. Deve

associações que participam na formação dos jovens onde se descobre o futuro profissional de 

muitos deles. --------------------------------

 ----------- Disse que para si o Plano Estratégico da Educação era um 

contrário da Carta Educativa sendo uma carta fixa que diz que tem que se ter um determinado 

número de polos escolares, jardim

sendo que o referido Plano todos os anos pode ser 

forem surgindo. --------------------------------

 ----------- Há um trabalho feito, que teve custos, esforço de muitos, servindo para se trabalhar 

sobre o mesmo, tendo que ser valorizado nesse sentido, sendo que da sua parte será de 

aprovar.  --------------------------------

 ----------- Disse que a implementação de tudo o que é previsto no Plano Estratégico da 

Educação, não só através dos eixos mas também nos planos de ação, seria no plano de ação 

que tinha que ser ter muita atenção e definir os projetos que efetivamente se quer para o 

concelho de Oliveira do Bairro e para o bem dos jovens e dos mais adultos que também têm 

um papel importante para a elevação do concelho.

 ----------- JOÃO PAULO CASTELO DA ASSUNÇÃO SOL

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

 ----------- Disse que o Plano Estratégico da Educação, tinh

merecido muita atenção, como todos, mas uma especial atenção por parte da bancada do PSD. 

 ----------- Refere que há ideias que já foram referidas mas queria reforçar, porque não considera 

que o Concelho de Oliveira do Bairro tivesse uma 

porque existiam escolas em Oliveira do Bairro, Oiã e em Bustos, e sendo unânime entre todos 

que esse sistema dever-se-ia manter. 

 ----------- Acrescenta que infelizmente isso não se verifica atualmente, com o encerramento do 
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avés das associações, quer desportivas, quer culturais. Deve-se por isso dar valor a essas 

associações que participam na formação dos jovens onde se descobre o futuro profissional de 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Disse que para si o Plano Estratégico da Educação era um documento aberto, ao 

contrário da Carta Educativa sendo uma carta fixa que diz que tem que se ter um determinado 

número de polos escolares, jardim-de-infância, só podendo ser revisto de cinco em cinco anos 

sendo que o referido Plano todos os anos pode ser analisado e adaptado às necessidades que 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Há um trabalho feito, que teve custos, esforço de muitos, servindo para se trabalhar 

sobre o mesmo, tendo que ser valorizado nesse sentido, sendo que da sua parte será de 

------------------------------------------------------------------------------------------------

plementação de tudo o que é previsto no Plano Estratégico da 

Educação, não só através dos eixos mas também nos planos de ação, seria no plano de ação 

que tinha que ser ter muita atenção e definir os projetos que efetivamente se quer para o 

eira do Bairro e para o bem dos jovens e dos mais adultos que também têm 

um papel importante para a elevação do concelho. --------------------------------

JOÃO PAULO CASTELO DA ASSUNÇÃO SOL – começou por cumprimentar todos 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Disse que o Plano Estratégico da Educação, tinha sido um documento que tinha 

merecido muita atenção, como todos, mas uma especial atenção por parte da bancada do PSD. 

Refere que há ideias que já foram referidas mas queria reforçar, porque não considera 

que o Concelho de Oliveira do Bairro tivesse uma implementação bipolar, mas sim tripolar, 

porque existiam escolas em Oliveira do Bairro, Oiã e em Bustos, e sendo unânime entre todos 

ia manter.  ----------------------------------------------------------------

Acrescenta que infelizmente isso não se verifica atualmente, com o encerramento do 

96|112 

se por isso dar valor a essas 

associações que participam na formação dos jovens onde se descobre o futuro profissional de 

---------------------------------------------  

documento aberto, ao 

contrário da Carta Educativa sendo uma carta fixa que diz que tem que se ter um determinado 

infância, só podendo ser revisto de cinco em cinco anos 

analisado e adaptado às necessidades que 

------------------------------------------  

Há um trabalho feito, que teve custos, esforço de muitos, servindo para se trabalhar 

sobre o mesmo, tendo que ser valorizado nesse sentido, sendo que da sua parte será de 

---------------------------------------------------  

plementação de tudo o que é previsto no Plano Estratégico da 

Educação, não só através dos eixos mas também nos planos de ação, seria no plano de ação 

que tinha que ser ter muita atenção e definir os projetos que efetivamente se quer para o 

eira do Bairro e para o bem dos jovens e dos mais adultos que também têm 

-----------------------------------------------------------  

começou por cumprimentar todos 

--------------------------------------------  

a sido um documento que tinha 

merecido muita atenção, como todos, mas uma especial atenção por parte da bancada do PSD. 

Refere que há ideias que já foram referidas mas queria reforçar, porque não considera 

implementação bipolar, mas sim tripolar, 

porque existiam escolas em Oliveira do Bairro, Oiã e em Bustos, e sendo unânime entre todos 

--------------------------------------------  

Acrescenta que infelizmente isso não se verifica atualmente, com o encerramento do 
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IPSB, sentindo-se muitos constrangimentos. 

 ----------- Disse que o Plano Estratégico da Educação apresenta várias situações que considera 

umas mais positivas e outras menos positivas como o facto de este ser um Plano que orienta 

os próximos quatro anos, e nesse sen

que pode concordar ou não, mas considera que é um ponto negativo. 

 ----------- Por outro lado, o positivo, é um trabalho que tem vindo a ser desenvolvido há dois 

anos a esta parte, com a descentralização de com

descentralização o referido Plano tinha que ser preparado e discutido. Como já foi referido, 

foram ouvidas dezenas de entidades, de responsáveis da educação e o Plano chegou a um 

ponto em que se encontra para aprovação. 

 ----------- Disse que havia ainda uma outra questão, que era apesar de muita coisa se achar o 

facto era que IPSB ainda não tinha entrado num processo de insolvência. Todos achariam que 

poderia entrar ou não, mas efetivamente não tinha entrado. Por isso atualmente a situ

outra, levando a que se reflita os prós e os de aprovar ou não o documento.

 ----------- Referiu que em boa hora o Sr. Presidente da Assembleia falou com o Sr. Presidente 

da Câmara no sentido de ser elaborado um parecer, que na sua opinião lhe trouxe alguns 

esclarecimentos importantes, porque o facto de o Plano poder ser retificado, alterado, 

melhorado num futuro próximo, já pelo próximo Executivo se assim for entendido, é uma força 

para dar força ao Plano.  --------------------------------

 ----------- Acrescenta que na sua opinião o Plano Estratégico d

porque o mesmo teve um trabalho imenso, a todos os envolvidos, Universidade de Aveiro, 

Membros da Assembleia Municipal, entre outros. 

 ----------- Disse que em sua opinião o Plano Estratégico da Educação deveria ser aprovado, 

pensando que as linhas orientadoras eram as corretas, sabendo no entanto que atualmente já 

não estava tudo como foi apresentado por causa da situação do IPSB, mas isso, na sua opinião 
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se muitos constrangimentos.  ----------------------------------------------------------------

Disse que o Plano Estratégico da Educação apresenta várias situações que considera 

umas mais positivas e outras menos positivas como o facto de este ser um Plano que orienta 

os próximos quatro anos, e nesse sentido está-se a orientar o trabalho do próximo Executivo 

que pode concordar ou não, mas considera que é um ponto negativo.  --------------------------------

Por outro lado, o positivo, é um trabalho que tem vindo a ser desenvolvido há dois 

anos a esta parte, com a descentralização de competências sabendo

descentralização o referido Plano tinha que ser preparado e discutido. Como já foi referido, 

foram ouvidas dezenas de entidades, de responsáveis da educação e o Plano chegou a um 

ponto em que se encontra para aprovação. ----------------------------------------------------------------

sse que havia ainda uma outra questão, que era apesar de muita coisa se achar o 

facto era que IPSB ainda não tinha entrado num processo de insolvência. Todos achariam que 

poderia entrar ou não, mas efetivamente não tinha entrado. Por isso atualmente a situ

outra, levando a que se reflita os prós e os de aprovar ou não o documento.

Referiu que em boa hora o Sr. Presidente da Assembleia falou com o Sr. Presidente 

da Câmara no sentido de ser elaborado um parecer, que na sua opinião lhe trouxe alguns 

clarecimentos importantes, porque o facto de o Plano poder ser retificado, alterado, 

melhorado num futuro próximo, já pelo próximo Executivo se assim for entendido, é uma força 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Acrescenta que na sua opinião o Plano Estratégico da Educação deve ser aprovado 

porque o mesmo teve um trabalho imenso, a todos os envolvidos, Universidade de Aveiro, 

Membros da Assembleia Municipal, entre outros.  -------------------------------------------------------------

Disse que em sua opinião o Plano Estratégico da Educação deveria ser aprovado, 

e as linhas orientadoras eram as corretas, sabendo no entanto que atualmente já 

não estava tudo como foi apresentado por causa da situação do IPSB, mas isso, na sua opinião 
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-----------------------------------  

Disse que o Plano Estratégico da Educação apresenta várias situações que considera 

umas mais positivas e outras menos positivas como o facto de este ser um Plano que orienta 

se a orientar o trabalho do próximo Executivo 

---------------------------------  

Por outro lado, o positivo, é um trabalho que tem vindo a ser desenvolvido há dois 

petências sabendo-se que com a 

descentralização o referido Plano tinha que ser preparado e discutido. Como já foi referido, 

foram ouvidas dezenas de entidades, de responsáveis da educação e o Plano chegou a um 

-------------------------------------  

sse que havia ainda uma outra questão, que era apesar de muita coisa se achar o 

facto era que IPSB ainda não tinha entrado num processo de insolvência. Todos achariam que 

poderia entrar ou não, mas efetivamente não tinha entrado. Por isso atualmente a situação é 

outra, levando a que se reflita os prós e os de aprovar ou não o documento. --------------------------  

Referiu que em boa hora o Sr. Presidente da Assembleia falou com o Sr. Presidente 

da Câmara no sentido de ser elaborado um parecer, que na sua opinião lhe trouxe alguns 

clarecimentos importantes, porque o facto de o Plano poder ser retificado, alterado, 

melhorado num futuro próximo, já pelo próximo Executivo se assim for entendido, é uma força 

------------------------------  

a Educação deve ser aprovado 

porque o mesmo teve um trabalho imenso, a todos os envolvidos, Universidade de Aveiro, 

-----------------------------  

Disse que em sua opinião o Plano Estratégico da Educação deveria ser aprovado, 

e as linhas orientadoras eram as corretas, sabendo no entanto que atualmente já 

não estava tudo como foi apresentado por causa da situação do IPSB, mas isso, na sua opinião 
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obriga a que o próximo Executivo, assim que entre pegue no Plano Estratégico da Edu

retifique e adeque a situação. Acrescenta que o trabalho não pode deixar de ser aprovado 

pelas circunstâncias do IPSB, porque tem outras circunstâncias bastante abonatórias que 

devem levar à aprovação do Plano Estratégico da Educação. 

 ----------- Seguidamente foi dado o uso da palavra ao Sr. Presidente da Câmara.

 ----------- Presidente da Câmara Municipal

referiu que o que estava em discussão era o Plano Estratégico da Educação e não o 

encerramento do IPSB, embora se perceba a 

 ----------- Disse que havia uma questão que gostava de reafirmar que da parte da Câmara 

Municipal sempre houve o interesse e o empenho em manter o Pólo Escolar do lado poente 

ativo, sempre apoiou o máximo que pode, fazendo sempre o que estava ao seu a

isso nunca foi discussão nem na Câmara Municipal nem na Assembleia Municipal. Era algo 

adquirido, algo bom com que todos lidavam bem, esperando que continuem num futuro a lidar 

bem. Que não haja dúvidas sobre essa matéria, mas como já tinha si

partiu do Governo, tendo acabado com os contratos de associação, acredita que há

aparecer outro modelo, mas também como foi dito tem que ter antes de tudo a abertura do 

Governo e depois dos outros intervenientes. 

 ----------- Disse estar certo que da parte da Câmara Municipal haverá sempre essa abertura, em 

que termos, depende da vontade dos outros, não depende da vontade da Câmara Municipal no 

que diz respeito nem às instalações nem à renda, nem à possível venda porque disse não 

conhecer até à data, e reuniu algumas vezes com o Presidente do Conselho de Administração 

do IPSB, valor para possível venda, nem valor para possível renda, tendo também reunido duas 

vezes com a Sr.ª Secretária de Estado que é quem tutela esta matéria.

 ----------- Acrescenta que foi de conhecimento de todos, aquilo que foi tratado, querendo que 

fique bem claro o empenho da Câmara, da vontade da Câmara e do que se recorda a Câmara 
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obriga a que o próximo Executivo, assim que entre pegue no Plano Estratégico da Edu

retifique e adeque a situação. Acrescenta que o trabalho não pode deixar de ser aprovado 

pelas circunstâncias do IPSB, porque tem outras circunstâncias bastante abonatórias que 

devem levar à aprovação do Plano Estratégico da Educação.  --------------------------------

te foi dado o uso da palavra ao Sr. Presidente da Câmara.

Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA 

referiu que o que estava em discussão era o Plano Estratégico da Educação e não o 

encerramento do IPSB, embora se perceba a interligação.  --------------------------------

Disse que havia uma questão que gostava de reafirmar que da parte da Câmara 

Municipal sempre houve o interesse e o empenho em manter o Pólo Escolar do lado poente 

ativo, sempre apoiou o máximo que pode, fazendo sempre o que estava ao seu a

isso nunca foi discussão nem na Câmara Municipal nem na Assembleia Municipal. Era algo 

adquirido, algo bom com que todos lidavam bem, esperando que continuem num futuro a lidar 

bem. Que não haja dúvidas sobre essa matéria, mas como já tinha sido referido a decisão 

partiu do Governo, tendo acabado com os contratos de associação, acredita que há

aparecer outro modelo, mas também como foi dito tem que ter antes de tudo a abertura do 

Governo e depois dos outros intervenientes.  ----------------------------------------------------------------

to que da parte da Câmara Municipal haverá sempre essa abertura, em 

que termos, depende da vontade dos outros, não depende da vontade da Câmara Municipal no 

que diz respeito nem às instalações nem à renda, nem à possível venda porque disse não 

à data, e reuniu algumas vezes com o Presidente do Conselho de Administração 

do IPSB, valor para possível venda, nem valor para possível renda, tendo também reunido duas 

vezes com a Sr.ª Secretária de Estado que é quem tutela esta matéria. --------------------------------

e foi de conhecimento de todos, aquilo que foi tratado, querendo que 

fique bem claro o empenho da Câmara, da vontade da Câmara e do que se recorda a Câmara 

98|112 

obriga a que o próximo Executivo, assim que entre pegue no Plano Estratégico da Educação e 

retifique e adeque a situação. Acrescenta que o trabalho não pode deixar de ser aprovado 

pelas circunstâncias do IPSB, porque tem outras circunstâncias bastante abonatórias que 

--------------------------------------------  

te foi dado o uso da palavra ao Sr. Presidente da Câmara. --------------------  

MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 

referiu que o que estava em discussão era o Plano Estratégico da Educação e não o 

------------------------------------------------  

Disse que havia uma questão que gostava de reafirmar que da parte da Câmara 

Municipal sempre houve o interesse e o empenho em manter o Pólo Escolar do lado poente 

ativo, sempre apoiou o máximo que pode, fazendo sempre o que estava ao seu alcance e que 

isso nunca foi discussão nem na Câmara Municipal nem na Assembleia Municipal. Era algo 

adquirido, algo bom com que todos lidavam bem, esperando que continuem num futuro a lidar 

do referido a decisão 

partiu do Governo, tendo acabado com os contratos de associação, acredita que há-de 

aparecer outro modelo, mas também como foi dito tem que ter antes de tudo a abertura do 

-----------------------------------  

to que da parte da Câmara Municipal haverá sempre essa abertura, em 

que termos, depende da vontade dos outros, não depende da vontade da Câmara Municipal no 

que diz respeito nem às instalações nem à renda, nem à possível venda porque disse não 

à data, e reuniu algumas vezes com o Presidente do Conselho de Administração 

do IPSB, valor para possível venda, nem valor para possível renda, tendo também reunido duas 

--------------------------------  

e foi de conhecimento de todos, aquilo que foi tratado, querendo que 

fique bem claro o empenho da Câmara, da vontade da Câmara e do que se recorda a Câmara 



 
 
Sessão da Assembleia Municipal de 15.09’17

Municipal nunca pretendeu ter apenas um Pólo Escolar. Há um histórico, uma razão de ser 

porque as coisas chegaram ao ponto que chegaram e naturalmente terá que haver um 

empenho de todas as partes em ordem de encontrar uma solução, uma vez que o presente 

modelo foi tomado, por decisão do Governo atual. A legitimidade existe mas também o ónus de 

quem tomou a decisão tem que ficar com quem a tomou e não em qualquer outra entidade.

 ----------- Disse que depois do que referiu e de acordo com a leitura do documento e com o 

acompanhamento que todos tiveram, estarão os Membros da Assembleia em condições de 

poder votar o documento. --------------------------------

 ----------- Foi solicitada a palavra pelo Membro André Chambel tendo

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL 

relativamente ao Plano Estratégico de Educação o que se deveria valorizar do mesmo, não 

seria tanto no ponto de vista da estratégia, das ações que se pretendem implementar porque 

essas sim pecavam pela falta do Pólo a poente e do IPSB, como se conhecia na presente data, 

mas tem que ser valorizado o seu diagnóstico considerando

politicas educativas de futuro e para rever depois o Plano no próximo Executivo.

 ----------- Refere que o Membro Armando Humberto tinha falado de questões de falta de 

clareza, sendo que realmente havia alguma falta de clareza mas não sabia por parte de quem. 

Parece-lhe que por parte do ponto de vista do Governo, da parte da Administração do IPSB 

notando-se perfeitamente, nunca se percebeu bem, e como o Sr. Presidente da Câmara tinha 

referido não era tanto o preço mas a própria vontade depois são todos apanhados de surpresa 

pela questão da declaração do pedido de insolvência, surpresa pelo impacto de que essa ação 

não concertada tem na educação do concelho. Está

o ano letivo e o impacto que teve para todos os alunos, as demoras para as 

transportes. --------------------------------

 ----------- Recordou que a Câmara Municipal tinha recebido uma comunicação da Senhora 
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Municipal nunca pretendeu ter apenas um Pólo Escolar. Há um histórico, uma razão de ser 

isas chegaram ao ponto que chegaram e naturalmente terá que haver um 

empenho de todas as partes em ordem de encontrar uma solução, uma vez que o presente 

modelo foi tomado, por decisão do Governo atual. A legitimidade existe mas também o ónus de 

a decisão tem que ficar com quem a tomou e não em qualquer outra entidade.

Disse que depois do que referiu e de acordo com a leitura do documento e com o 

acompanhamento que todos tiveram, estarão os Membros da Assembleia em condições de 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Foi solicitada a palavra pelo Membro André Chambel tendo-lhe sido concedida;

ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL 

relativamente ao Plano Estratégico de Educação o que se deveria valorizar do mesmo, não 

e vista da estratégia, das ações que se pretendem implementar porque 

essas sim pecavam pela falta do Pólo a poente e do IPSB, como se conhecia na presente data, 

mas tem que ser valorizado o seu diagnóstico considerando-o mais uma ferramenta para 

educativas de futuro e para rever depois o Plano no próximo Executivo.

Refere que o Membro Armando Humberto tinha falado de questões de falta de 

clareza, sendo que realmente havia alguma falta de clareza mas não sabia por parte de quem. 

r parte do ponto de vista do Governo, da parte da Administração do IPSB 

se perfeitamente, nunca se percebeu bem, e como o Sr. Presidente da Câmara tinha 

referido não era tanto o preço mas a própria vontade depois são todos apanhados de surpresa 

a questão da declaração do pedido de insolvência, surpresa pelo impacto de que essa ação 

não concertada tem na educação do concelho. Está-se a ver o estado em que se está a iniciar 

o ano letivo e o impacto que teve para todos os alunos, as demoras para as 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Recordou que a Câmara Municipal tinha recebido uma comunicação da Senhora 
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Municipal nunca pretendeu ter apenas um Pólo Escolar. Há um histórico, uma razão de ser 

isas chegaram ao ponto que chegaram e naturalmente terá que haver um 

empenho de todas as partes em ordem de encontrar uma solução, uma vez que o presente 

modelo foi tomado, por decisão do Governo atual. A legitimidade existe mas também o ónus de 

a decisão tem que ficar com quem a tomou e não em qualquer outra entidade. -----  

Disse que depois do que referiu e de acordo com a leitura do documento e com o 

acompanhamento que todos tiveram, estarão os Membros da Assembleia em condições de 

-----------------------------  

lhe sido concedida; --------  

ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – disse que 

relativamente ao Plano Estratégico de Educação o que se deveria valorizar do mesmo, não 

e vista da estratégia, das ações que se pretendem implementar porque 

essas sim pecavam pela falta do Pólo a poente e do IPSB, como se conhecia na presente data, 

o mais uma ferramenta para 

educativas de futuro e para rever depois o Plano no próximo Executivo. --------------------  

Refere que o Membro Armando Humberto tinha falado de questões de falta de 

clareza, sendo que realmente havia alguma falta de clareza mas não sabia por parte de quem. 

r parte do ponto de vista do Governo, da parte da Administração do IPSB 

se perfeitamente, nunca se percebeu bem, e como o Sr. Presidente da Câmara tinha 

referido não era tanto o preço mas a própria vontade depois são todos apanhados de surpresa 

a questão da declaração do pedido de insolvência, surpresa pelo impacto de que essa ação 

se a ver o estado em que se está a iniciar 

o ano letivo e o impacto que teve para todos os alunos, as demoras para as refeições, os 

-----------------------------------------------  

Recordou que a Câmara Municipal tinha recebido uma comunicação da Senhora 
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Secretária de Estado a dizer que não haveria necessidade de integrar o IPSB na rede pública. 

Recordou também que no Jornal da Bairrada da última semana, 

candidato da UPOB a referir que no dia dois ou três de outubro tinha uma reunião marcada com 

três Ministros e que integra outra vez o IPSB na rede pública.

 ----------- Questiona, falta de clareza. Se calhar por parte do Governo, ou entã

UPOB. --  --------------------------------

 ----------- Foi solicitada a palavra mais uma vez por parte do Membro Armando Humberto, 

tendo-lhe sido concedida. --------------------------------

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO 

mas falta de clareza não. --------------------------------

 ----------- Referiu que se lhe dissessem 

tomado posse, aí podia aceitar, agora falta de clareza, disse que não poderia haver mais 

clareza do que o que foi dito, que se ganharem as eleições, compram o edifício e integram a 

escola na rede pública, a menos que o Governo de todo diga que é impossível, que não 

acredita porque em todos os contactos que tiveram, sempre houve abertura para essa situação.

 ----------- Mais clareza do que isto, acha difícil. Das reuniões que tiveram com a Administração 

do IPSB, sempre foi dito por esta que nunca tinha recebido nenhuma proposta da Câmara 

Municipal para aquisição das instalações. O Sr. Presidente da Câmara também nunca disse a 

esta Assembleia Municipal, que alguma vez tivesse dito à Administração do IPSB que 

comprava as instalações por este valor ou aquele. Para si, isto é que era falta de clareza, 

porque se quer comprar alguma coisa, faz ofertas no sentido de adquirir e para si isso é 

clareza.-  --------------------------------

 ----------- Acrescenta que sempre que reuniram com a Administração do IPSB, nunca tiveram

cheque na mão, ou seja nunca puderam dizer que compravam por aquele valor. Por isso não 

via onde existia a falta de clareza. 

 

Sessão da Assembleia Municipal de 15.09’17   

Secretária de Estado a dizer que não haveria necessidade de integrar o IPSB na rede pública. 

Recordou também que no Jornal da Bairrada da última semana, verifica-

candidato da UPOB a referir que no dia dois ou três de outubro tinha uma reunião marcada com 

três Ministros e que integra outra vez o IPSB na rede pública. --------------------------------

Questiona, falta de clareza. Se calhar por parte do Governo, ou entã

------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi solicitada a palavra mais uma vez por parte do Membro Armando Humberto, 

---------------------------------------------------------------------------------------------

ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – disse que aceitava tudo, 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Referiu que se lhe dissessem que no dia dois ou três de outubro ainda não tinha 

tomado posse, aí podia aceitar, agora falta de clareza, disse que não poderia haver mais 

clareza do que o que foi dito, que se ganharem as eleições, compram o edifício e integram a 

a menos que o Governo de todo diga que é impossível, que não 

acredita porque em todos os contactos que tiveram, sempre houve abertura para essa situação.

Mais clareza do que isto, acha difícil. Das reuniões que tiveram com a Administração 

oi dito por esta que nunca tinha recebido nenhuma proposta da Câmara 

Municipal para aquisição das instalações. O Sr. Presidente da Câmara também nunca disse a 

esta Assembleia Municipal, que alguma vez tivesse dito à Administração do IPSB que 

stalações por este valor ou aquele. Para si, isto é que era falta de clareza, 

porque se quer comprar alguma coisa, faz ofertas no sentido de adquirir e para si isso é 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Acrescenta que sempre que reuniram com a Administração do IPSB, nunca tiveram

cheque na mão, ou seja nunca puderam dizer que compravam por aquele valor. Por isso não 

via onde existia a falta de clareza.  ----------------------------------------------------------------
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Secretária de Estado a dizer que não haveria necessidade de integrar o IPSB na rede pública. 

-se uma entrevista do 

candidato da UPOB a referir que no dia dois ou três de outubro tinha uma reunião marcada com 

---------------------------------------------  

Questiona, falta de clareza. Se calhar por parte do Governo, ou então do candidato da 

---------------------------------------------------  

Foi solicitada a palavra mais uma vez por parte do Membro Armando Humberto, 

-----------------------------  

disse que aceitava tudo, 

-----------------------------  

que no dia dois ou três de outubro ainda não tinha 

tomado posse, aí podia aceitar, agora falta de clareza, disse que não poderia haver mais 

clareza do que o que foi dito, que se ganharem as eleições, compram o edifício e integram a 

a menos que o Governo de todo diga que é impossível, que não 

acredita porque em todos os contactos que tiveram, sempre houve abertura para essa situação.

Mais clareza do que isto, acha difícil. Das reuniões que tiveram com a Administração 

oi dito por esta que nunca tinha recebido nenhuma proposta da Câmara 

Municipal para aquisição das instalações. O Sr. Presidente da Câmara também nunca disse a 

esta Assembleia Municipal, que alguma vez tivesse dito à Administração do IPSB que 

stalações por este valor ou aquele. Para si, isto é que era falta de clareza, 

porque se quer comprar alguma coisa, faz ofertas no sentido de adquirir e para si isso é 

---------------------------------------------------  

Acrescenta que sempre que reuniram com a Administração do IPSB, nunca tiveram o 

cheque na mão, ou seja nunca puderam dizer que compravam por aquele valor. Por isso não 

-------------------------------------------------  
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 ----------- Dirigindo-se ao Membro André Chambel disse que este tinha conhecimento porque 

esteve presente em várias reuniões e tinha sido

solução a avançar e se o Sr. Presidente da Câmara precisasse de um empréstimo para 

avançar com a compra, estava certo que a Assembleia Municipal não iria levantar problemas 

sobre isso. --------------------------------

 ----------- Disse que se havia falta de c

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

 ----------- Foi solicitada a palavra mais uma vez por parte do Membro João Paulo Sol, tendo

sido concedida. --------------------------------

 ----------- JOÃO PAULO CASTELO DA ASSUNÇÃO SOL 

questão porque tinha ficado um pouco confundido, não se querendo envolver muito nas 

questões autárquicas futuras, mas houve algo que não tinha percebido porque, se a Câmara 

Municipal tinha recebido informação que o Governo não pretendia integrar o IPSB na rede 

pública, questiona que se depois de ser o movimento apoiado pelo PS a solicitar essa 

integração o Governo já aceitava.

 ----------- Foi solicitada a palavra mais uma vez por parte do Membro André Chambel, tendo

sido concedida. --------------------------------

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL 

levantado um pouco o véu, porque o que parecia é que o Sr. Presidente da Câmara fala com a 

Senhora Secretária de Estado e a mesma disse que não havia abertura para integrar o IPSB na 

rede publica, o Sr. Presidente da Câmara desloca

a Senhora Vereadora Lília Ana Águas e a Senhora Secretária de Estado, ouve

abertura depois de receber a informação de que não há a necessidade de integrar o IPSB na 

rede pública e afirma em comunicação a

necessidade de integração do IPSB na rede pública. Esta é a posição atual do Governo, seja o 
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se ao Membro André Chambel disse que este tinha conhecimento porque 

esteve presente em várias reuniões e tinha sido entendimento de todos que esta seria a 

solução a avançar e se o Sr. Presidente da Câmara precisasse de um empréstimo para 

avançar com a compra, estava certo que a Assembleia Municipal não iria levantar problemas 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Disse que se havia falta de clareza de alguém seria obviamente do Senhor Presidente 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi solicitada a palavra mais uma vez por parte do Membro João Paulo Sol, tendo

------------------------------------------------------------------------------------------------

JOÃO PAULO CASTELO DA ASSUNÇÃO SOL – disse que gostaria de colocar uma 

tinha ficado um pouco confundido, não se querendo envolver muito nas 

questões autárquicas futuras, mas houve algo que não tinha percebido porque, se a Câmara 

Municipal tinha recebido informação que o Governo não pretendia integrar o IPSB na rede 

uestiona que se depois de ser o movimento apoiado pelo PS a solicitar essa 

integração o Governo já aceitava. ----------------------------------------------------------------

Foi solicitada a palavra mais uma vez por parte do Membro André Chambel, tendo

------------------------------------------------------------------------------------------------

ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL –

levantado um pouco o véu, porque o que parecia é que o Sr. Presidente da Câmara fala com a 

Senhora Secretária de Estado e a mesma disse que não havia abertura para integrar o IPSB na 

rede publica, o Sr. Presidente da Câmara desloca-se novamente a Lisboa, inclusivamente com 

a Senhora Vereadora Lília Ana Águas e a Senhora Secretária de Estado, ouve

abertura depois de receber a informação de que não há a necessidade de integrar o IPSB na 

rede pública e afirma em comunicação ao Sr. Presidente da Câmara de que não há 

necessidade de integração do IPSB na rede pública. Esta é a posição atual do Governo, seja o 

101|112 

se ao Membro André Chambel disse que este tinha conhecimento porque 

entendimento de todos que esta seria a 

solução a avançar e se o Sr. Presidente da Câmara precisasse de um empréstimo para 

avançar com a compra, estava certo que a Assembleia Municipal não iria levantar problemas 

------------------------------------------------  

lareza de alguém seria obviamente do Senhor Presidente 

-----------------------------------------------  

Foi solicitada a palavra mais uma vez por parte do Membro João Paulo Sol, tendo-lhe 

------------------------------------------  

disse que gostaria de colocar uma 

tinha ficado um pouco confundido, não se querendo envolver muito nas 

questões autárquicas futuras, mas houve algo que não tinha percebido porque, se a Câmara 

Municipal tinha recebido informação que o Governo não pretendia integrar o IPSB na rede 

uestiona que se depois de ser o movimento apoiado pelo PS a solicitar essa 

-------------------------------------------------- 

Foi solicitada a palavra mais uma vez por parte do Membro André Chambel, tendo-lhe 

------------------------------------------  

– disse que se tinha 

levantado um pouco o véu, porque o que parecia é que o Sr. Presidente da Câmara fala com a 

Senhora Secretária de Estado e a mesma disse que não havia abertura para integrar o IPSB na 

ovamente a Lisboa, inclusivamente com 

a Senhora Vereadora Lília Ana Águas e a Senhora Secretária de Estado, ouve-os e dá alguma 

abertura depois de receber a informação de que não há a necessidade de integrar o IPSB na 

o Sr. Presidente da Câmara de que não há 

necessidade de integração do IPSB na rede pública. Esta é a posição atual do Governo, seja o 
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IPSB de quem for, porque se não há a necessidade de integrar a rede pública, sendo um 

entendimento do Governo, até à data.

e do Membro Armando Humberto que a UPOB ganhando as eleições “iam lá abaixo” e 

resolviam. --------------------------------

 ----------- Acrescenta que quase dava a ideia que se estava refém da vitória da UPOB para a 

resolução da questão. Andam todos a sofrer, reféns de vir o Sr. Eng,º Fernando Silva candidato 

à Câmara e vencedor das eleições ir a Lisboa e resolvia.

 ----------- Refere que agora sim começava a haver clareza e não era da parte do movimento, 

mas sim da parte do Governo, porque o movimento 

assim como todos os partidos, mas o que parecia era que para o Governo só haverá interesse 

nos edifícios do IPSB e arranjar solução para o lado poente do concelho se o poder nesta 

Câmara fizer parte ou tiver a cor, qu

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

respondesse às questões suscitadas.

 ----------- Presidente da Câmara Municipal

disse que já não se estava a discu

ou duas notas que acha importantes não para quem está atualmente no órgão mas para quem 

vier a seguir. --------------------------------

 ----------- Referiu que há poucos meses atrás o concelho tinha uma escola com contratos e com 

obrigação com o Governo a funcionar, tinha uma Administração, todos os corpos sociais, todos 

os contratos a que estavam obrigados a cumprir. Dá que pensar porque na ordem de algumas 

ideias, tinha que aparecer a Câmara Municipal a oferecer um valor por um edifício, que

a funcionar como escola e em plena utilização e com contratos a propósito de quê?

 ----------- Acrescenta que a Câmara Municipal, esta ou qualquer outra, não pode comprar 

nenhum edifício, ou contratualizá
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IPSB de quem for, porque se não há a necessidade de integrar a rede pública, sendo um 

entendimento do Governo, até à data. Depois verifica-se, por afirmação do candidato da UPOB 

e do Membro Armando Humberto que a UPOB ganhando as eleições “iam lá abaixo” e 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Acrescenta que quase dava a ideia que se estava refém da vitória da UPOB para a 

am todos a sofrer, reféns de vir o Sr. Eng,º Fernando Silva candidato 

à Câmara e vencedor das eleições ir a Lisboa e resolvia. --------------------------------

Refere que agora sim começava a haver clareza e não era da parte do movimento, 

mas sim da parte do Governo, porque o movimento faz aquilo que entende que é o melhor, 

assim como todos os partidos, mas o que parecia era que para o Governo só haverá interesse 

nos edifícios do IPSB e arranjar solução para o lado poente do concelho se o poder nesta 

Câmara fizer parte ou tiver a cor, que não é o roxo mas sim o cor-de-rosa.

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 já não se estava a discutir o assunto da Ordem de Trabalhos, mas quis deixar uma 

ou duas notas que acha importantes não para quem está atualmente no órgão mas para quem 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Referiu que há poucos meses atrás o concelho tinha uma escola com contratos e com 

m o Governo a funcionar, tinha uma Administração, todos os corpos sociais, todos 

os contratos a que estavam obrigados a cumprir. Dá que pensar porque na ordem de algumas 

ideias, tinha que aparecer a Câmara Municipal a oferecer um valor por um edifício, que

a funcionar como escola e em plena utilização e com contratos a propósito de quê?

Acrescenta que a Câmara Municipal, esta ou qualquer outra, não pode comprar 

nenhum edifício, ou contratualizá-lo com ónus e portanto o mesmo tinha que estar livre d
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IPSB de quem for, porque se não há a necessidade de integrar a rede pública, sendo um 

se, por afirmação do candidato da UPOB 

e do Membro Armando Humberto que a UPOB ganhando as eleições “iam lá abaixo” e 

-------------------------------------------------     

Acrescenta que quase dava a ideia que se estava refém da vitória da UPOB para a 

am todos a sofrer, reféns de vir o Sr. Eng,º Fernando Silva candidato 

---------------------------------------------------  

Refere que agora sim começava a haver clareza e não era da parte do movimento, 

faz aquilo que entende que é o melhor, 

assim como todos os partidos, mas o que parecia era que para o Governo só haverá interesse 

nos edifícios do IPSB e arranjar solução para o lado poente do concelho se o poder nesta 

rosa. ----------------------------  

Foi dado novamente o uso da palavra ao Sr. Presidente da Câmara para que 

---------------------------------------------  

MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 

tir o assunto da Ordem de Trabalhos, mas quis deixar uma 

ou duas notas que acha importantes não para quem está atualmente no órgão mas para quem 

----------------------------------------------  

Referiu que há poucos meses atrás o concelho tinha uma escola com contratos e com 

m o Governo a funcionar, tinha uma Administração, todos os corpos sociais, todos 

os contratos a que estavam obrigados a cumprir. Dá que pensar porque na ordem de algumas 

ideias, tinha que aparecer a Câmara Municipal a oferecer um valor por um edifício, que estava 

a funcionar como escola e em plena utilização e com contratos a propósito de quê? ---------------  

Acrescenta que a Câmara Municipal, esta ou qualquer outra, não pode comprar 

lo com ónus e portanto o mesmo tinha que estar livre de 
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qualquer ónus, desimpedido, aberto, livre para no dia seguinte começar a funcionar.

 ----------- Disse ainda e querendo que fosse bem claro, doesse a quem doesse, custasse a 

quem custasse que o Governo que tomou a decisão que levou ao fecho do IPSB, tendo a 

Administração decidido o que decidiu, o Governo que tomou a decisão de reduzir os 

financiamentos foi o atual Governo. O Governo do PS e dos partidos que o apoiam. Não 

havendo dúvida para ninguém.

 ----------- Refere que ficaria muito mal, seja a quem for e muito pior ao Gov

opinião por qualquer outra mudança que pudesse vir a existir.

 ----------- Acrescenta que ainda que tudo isso pudesse ser conseguido, seguramente serão 

negociações que terão que ter por base o visto do Tribunal de Contas, o empréstimo tinha que 

ter por base o visto do Tribunal de Contas, tinha que correr a tramitação toda e só para as 

questões burocráticas um ano não chega e a correr muito bem. 

 ----------- Lembra que da parte da Câmara Municipal sempre houve clareza absoluta, onde ele 

faltou disse não saber, onde esteve a imaginação de alguns também não sabe, mas afirma que 

da parte da Câmara Municipal houve clareza e como quem tutela o assunto é a Senhora 

Secretária de Estado da Educação e do que se recorda mais ninguém tinha reunido com a 

mesma a não ser o Presidente da Câmara e a Senhora Vereadora e o Presidente do Conselho 

de Administração do IPSB que levou consigo na primeira reunião.

 ----------- Foi solicitada a palavra para esclarecimento pelo Membro Armando Humberto, tendo

lhe sido concedida; --------------------------------

 ----------- ARMANDO HUMBERTO 

Membro João Paulo Sol disse que se o UPOB ganhar as eleições, como esperam, o Sr. 

Presidente da Câmara irá a Lisboa e não vai levar a Senhora Vereadora nem nenhum Sr. 

Vereador da oposição, levará obviamente o 

depois da reunião, não colocará cá fora nenhum memorando a assinado só pelos dois, essa é a 
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qualquer ónus, desimpedido, aberto, livre para no dia seguinte começar a funcionar.

Disse ainda e querendo que fosse bem claro, doesse a quem doesse, custasse a 

quem custasse que o Governo que tomou a decisão que levou ao fecho do IPSB, tendo a 

tração decidido o que decidiu, o Governo que tomou a decisão de reduzir os 

financiamentos foi o atual Governo. O Governo do PS e dos partidos que o apoiam. Não 

havendo dúvida para ninguém. ----------------------------------------------------------------

Refere que ficaria muito mal, seja a quem for e muito pior ao Gov

opinião por qualquer outra mudança que pudesse vir a existir. --------------------------------

Acrescenta que ainda que tudo isso pudesse ser conseguido, seguramente serão 

negociações que terão que ter por base o visto do Tribunal de Contas, o empréstimo tinha que 

por base o visto do Tribunal de Contas, tinha que correr a tramitação toda e só para as 

questões burocráticas um ano não chega e a correr muito bem.  --------------------------------

Lembra que da parte da Câmara Municipal sempre houve clareza absoluta, onde ele 

onde esteve a imaginação de alguns também não sabe, mas afirma que 

da parte da Câmara Municipal houve clareza e como quem tutela o assunto é a Senhora 

Secretária de Estado da Educação e do que se recorda mais ninguém tinha reunido com a 

Presidente da Câmara e a Senhora Vereadora e o Presidente do Conselho 

de Administração do IPSB que levou consigo na primeira reunião. --------------------------------

Foi solicitada a palavra para esclarecimento pelo Membro Armando Humberto, tendo

------------------------------------------------------------------------------------------------

ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – sobre a intervenção do 

Membro João Paulo Sol disse que se o UPOB ganhar as eleições, como esperam, o Sr. 

Presidente da Câmara irá a Lisboa e não vai levar a Senhora Vereadora nem nenhum Sr. 

Vereador da oposição, levará obviamente o Senhor Vereador responsável pela Educação e 

depois da reunião, não colocará cá fora nenhum memorando a assinado só pelos dois, essa é a 
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qualquer ónus, desimpedido, aberto, livre para no dia seguinte começar a funcionar. --------------  

Disse ainda e querendo que fosse bem claro, doesse a quem doesse, custasse a 

quem custasse que o Governo que tomou a decisão que levou ao fecho do IPSB, tendo a 

tração decidido o que decidiu, o Governo que tomou a decisão de reduzir os 

financiamentos foi o atual Governo. O Governo do PS e dos partidos que o apoiam. Não 

------------------------------------------------------  

Refere que ficaria muito mal, seja a quem for e muito pior ao Governo se mudasse de 

--------------------------------------------  

Acrescenta que ainda que tudo isso pudesse ser conseguido, seguramente serão 

negociações que terão que ter por base o visto do Tribunal de Contas, o empréstimo tinha que 

por base o visto do Tribunal de Contas, tinha que correr a tramitação toda e só para as 

-----------------------------------------  

Lembra que da parte da Câmara Municipal sempre houve clareza absoluta, onde ele 

onde esteve a imaginação de alguns também não sabe, mas afirma que 

da parte da Câmara Municipal houve clareza e como quem tutela o assunto é a Senhora 

Secretária de Estado da Educação e do que se recorda mais ninguém tinha reunido com a 

Presidente da Câmara e a Senhora Vereadora e o Presidente do Conselho 

---------------------------------------  

Foi solicitada a palavra para esclarecimento pelo Membro Armando Humberto, tendo-

-------------------------------------  

sobre a intervenção do 

Membro João Paulo Sol disse que se o UPOB ganhar as eleições, como esperam, o Sr. 

Presidente da Câmara irá a Lisboa e não vai levar a Senhora Vereadora nem nenhum Sr. 

Senhor Vereador responsável pela Educação e 

depois da reunião, não colocará cá fora nenhum memorando a assinado só pelos dois, essa é a 
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primeira coisa que o UPOB irá fazer, que ao fazer isso, mostrou bem da vontade que houve da 

Câmara em resolver o assunto

 ----------- Depois o Senhor Presidente da Câmara, na sua intervenção tinha sido claro e quanto 

a si foi das vezes que foi mas claro, quando disse que não tinha feito nenhuma oferta à 

Administração do IPSB, a propósito de quê.

 ----------- O UPOB vai oferecer a propósito do d

se sabe que do ponto de vista macro, quem olha para o assunto em Lisboa e faz as contas, diz 

que os alunos se espalham por todo o lado, e até acredita, mas a grande diferença é que as 

coisas no terreno são diferentes.

 ----------- Foi novamente solicitada a palavra para esclarecimento pelo Membro André Chambel, 

tendo-lhe sido concedida; --------------------------------

 ----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL 

Membro Armado Humberto pediu que este o esclarecesse de algo que ouviu e

fosse confirmado, que era se o UPOB ganhar as eleições comprava as instalações do IPSB?

 ----------- Foi concedida a palavra ao Membro Armando Humberto para que esclarecesse a 

questão colocada se assim o entendesse.

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PI

ganhar as eleições fará todos os possíveis para utilizar a escola seja através da compra, seja 

através de uma renda. Tem que se negociar com a outra parte. 

 ----------- Foi solicitada a palavra pelo Sr. Presidente da Câmara tendo

 ----------- Presidente da Câmara Municipal

disse que aí estava a diferença porque uns têm que ir negociar e os outros tinham que ter 

oferecido, mesmo sem ter cabimento, orçamento e sem rubrica própria para o 

 ----------- Fazer a política com verdade, ter uma linha vertical e cumprir as regras legais a que 
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primeira coisa que o UPOB irá fazer, que ao fazer isso, mostrou bem da vontade que houve da 

Câmara em resolver o assunto. ----------------------------------------------------------------

Depois o Senhor Presidente da Câmara, na sua intervenção tinha sido claro e quanto 

a si foi das vezes que foi mas claro, quando disse que não tinha feito nenhuma oferta à 

Administração do IPSB, a propósito de quê. ----------------------------------------------------------------

O UPOB vai oferecer a propósito do desenvolvimento do concelho, porque obviamente 

se sabe que do ponto de vista macro, quem olha para o assunto em Lisboa e faz as contas, diz 

que os alunos se espalham por todo o lado, e até acredita, mas a grande diferença é que as 

rentes. ----------------------------------------------------------------

Foi novamente solicitada a palavra para esclarecimento pelo Membro André Chambel, 

---------------------------------------------------------------------------------------------

ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL 

Membro Armado Humberto pediu que este o esclarecesse de algo que ouviu e

fosse confirmado, que era se o UPOB ganhar as eleições comprava as instalações do IPSB?

Foi concedida a palavra ao Membro Armando Humberto para que esclarecesse a 

questão colocada se assim o entendesse. ----------------------------------------------------------------

ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – confirma que se a UPOB 

ganhar as eleições fará todos os possíveis para utilizar a escola seja através da compra, seja 

através de uma renda. Tem que se negociar com a outra parte. --------------------------------

Foi solicitada a palavra pelo Sr. Presidente da Câmara tendo-lhe 

Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA 

disse que aí estava a diferença porque uns têm que ir negociar e os outros tinham que ter 

oferecido, mesmo sem ter cabimento, orçamento e sem rubrica própria para o 

Fazer a política com verdade, ter uma linha vertical e cumprir as regras legais a que 
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primeira coisa que o UPOB irá fazer, que ao fazer isso, mostrou bem da vontade que houve da 

-----------------------------------------------------  

Depois o Senhor Presidente da Câmara, na sua intervenção tinha sido claro e quanto 

a si foi das vezes que foi mas claro, quando disse que não tinha feito nenhuma oferta à 

-------------------------------------  

esenvolvimento do concelho, porque obviamente 

se sabe que do ponto de vista macro, quem olha para o assunto em Lisboa e faz as contas, diz 

que os alunos se espalham por todo o lado, e até acredita, mas a grande diferença é que as 

---------------------------------------------------  

Foi novamente solicitada a palavra para esclarecimento pelo Membro André Chambel, 

-----------------------------    

ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – dirigindo-se ao 

Membro Armado Humberto pediu que este o esclarecesse de algo que ouviu e gostaria que 

fosse confirmado, que era se o UPOB ganhar as eleições comprava as instalações do IPSB? --  

Foi concedida a palavra ao Membro Armando Humberto para que esclarecesse a 

---------------------------------------  

confirma que se a UPOB 

ganhar as eleições fará todos os possíveis para utilizar a escola seja através da compra, seja 

------------------------------------------  

lhe sido concedida; ------  

MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 

disse que aí estava a diferença porque uns têm que ir negociar e os outros tinham que ter 

oferecido, mesmo sem ter cabimento, orçamento e sem rubrica própria para o efeito. --------------  

Fazer a política com verdade, ter uma linha vertical e cumprir as regras legais a que 
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todos estão obrigados, não era para todos.

 ----------- Dirigindo-se ao Membro Armado Humberto disse que não tinha sido por descuido que 

se fez acompanhar a Lisboa pela Se

no concelho que o fez. Falou previamente com a Senhora Vereadora da Educação Elsa Pires, 

esclarecendo todos os assuntos porque avizinhava

autárquico. Este mandato nã

políticas eleitas com legitimidade e entendeu, dado o assunto em questão, toda a dimensão e o 

interesse municipal principalmente de levar consigo a Senhora Vereadora e a partir desse 

momento, toda a informação, como é seu dever, fazê

 ----------- Acrescenta que a política é para o Concelho, não era o partido A ou B é o Concelho e 

o melhor para os cidadãos, sendo essa a sua forma de estar, de ver e de atuar.

 ----------- Não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi o presente assunto 

colocado à votação. --------------------------------

 ----------- Efetuada a votação, verificou

Aprovação da Proposta do Plano Estratégico Educativo Municipal, 

Maioria, com 19 Votos a Favor e 2 Abstenções

Pinto e Acácio Oliveira. --------------------------------

 ----------- Em seguida, deu-se início ao ponto da Ordem de Trabalhos

Votação Informação/Proposta nº 147 

Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos do Município de Oliveira do Bairro

uso da palavra ao Presidente da Câmara, para que introduzisse o presente ponto da Ordem de 

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

 ----------- Presidente da Câmara Municipal

disse que a presente alteração do Regulamento dos Serviços de Gestão de Resíduos Urbanos 

tinham por base a lei e as orientações da ERSAR, entidade reguladora.
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todos estão obrigados, não era para todos.----------------------------------------------------------------

se ao Membro Armado Humberto disse que não tinha sido por descuido que 

se fez acompanhar a Lisboa pela Senhora Vereadora Lília Ana Águas, foi exatamente a pensar 

no concelho que o fez. Falou previamente com a Senhora Vereadora da Educação Elsa Pires, 

esclarecendo todos os assuntos porque avizinhava-se um novo ciclo, um novo mandato 

autárquico. Este mandato não tem nenhum Vereador do PS e por isso foram as duas forças 

políticas eleitas com legitimidade e entendeu, dado o assunto em questão, toda a dimensão e o 

interesse municipal principalmente de levar consigo a Senhora Vereadora e a partir desse 

a informação, como é seu dever, fazê-la de uma forma conjunta, foi o que fez..

Acrescenta que a política é para o Concelho, não era o partido A ou B é o Concelho e 

o melhor para os cidadãos, sendo essa a sua forma de estar, de ver e de atuar.

ndo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi o presente assunto 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Efetuada a votação, verificou-se que o ponto da Ordem de Trabalhos: 

Aprovação da Proposta do Plano Estratégico Educativo Municipal, 

com 19 Votos a Favor e 2 Abstenções dos Membros da Bancada do PS Armando 

------------------------------------------------------------------------------------------------

se início ao ponto da Ordem de Trabalhos 

Votação Informação/Proposta nº 147 – Mandato 2013/2017 – Projeto de Regul

Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos do Município de Oliveira do Bairro

uso da palavra ao Presidente da Câmara, para que introduzisse o presente ponto da Ordem de 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRA DA S

disse que a presente alteração do Regulamento dos Serviços de Gestão de Resíduos Urbanos 

tinham por base a lei e as orientações da ERSAR, entidade reguladora. -------------------------------
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--------------------------------------  

se ao Membro Armado Humberto disse que não tinha sido por descuido que 

nhora Vereadora Lília Ana Águas, foi exatamente a pensar 

no concelho que o fez. Falou previamente com a Senhora Vereadora da Educação Elsa Pires, 

se um novo ciclo, um novo mandato 

o tem nenhum Vereador do PS e por isso foram as duas forças 

políticas eleitas com legitimidade e entendeu, dado o assunto em questão, toda a dimensão e o 

interesse municipal principalmente de levar consigo a Senhora Vereadora e a partir desse 

la de uma forma conjunta, foi o que fez.. -  

Acrescenta que a política é para o Concelho, não era o partido A ou B é o Concelho e 

o melhor para os cidadãos, sendo essa a sua forma de estar, de ver e de atuar. ---------------------  

ndo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi o presente assunto 

------------------------------------  

se que o ponto da Ordem de Trabalhos: Apreciação e 

Aprovação da Proposta do Plano Estratégico Educativo Municipal, foi Aprovado por 

dos Membros da Bancada do PS Armando 

--------------------------------  

 5.7 – Apreciação e 

Projeto de Regulamento do 

Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos do Município de Oliveira do Bairro, sendo dado o 

uso da palavra ao Presidente da Câmara, para que introduzisse o presente ponto da Ordem de 

-------------------------------------------------  

MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 

disse que a presente alteração do Regulamento dos Serviços de Gestão de Resíduos Urbanos 

-------------------------------  
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 ----------- As alterações foram acolhidas, vistas e inseridas as situações que emanam da pr

lei, sendo que a mesma diz aquilo que deve ser regulado no projeto de regulamento que está 

em discussão. --------------------------------

 ----------- Acrescenta que o presente regulamento tinha merecido o apoio unânime no órgão 

Câmara Municipal, estando agora neste órgão Assembleia Municipal 

discussão e aprovação, não sendo mais do que a adequação às novas normas e obrigações.

 ----------- Disse que ficava disponível para qualquer esclarecimento.

 ----------- Foi dado o uso da palavra aos Membros da Assembleia que pretendessem intervir;

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO

contra a Regulamento e como tinha sido dito pelo senhor Presidente da Câmara, em grande 

medida o mesmo consiste na transmissão de um conjunto de princípios legais para o concelho, 

parecendo-lhe bem. --------------------------------

 ----------- Refere que, para si, aprovar o presente regulamento em final de mandato de alguma 

forma acabava por enfraquecer o regulamento, porque quem viesse depois poder

comprometido. Sabe-se que o regulamento pode ser aprovado e depois se não existir

política de o implementar as coisas andavam mais devagar.

 ----------- Disse que o regulamento estava elaborado, e poderia passar para o mandato seguinte 

e quem viesse a seguir poderia analisá

submetendo-o então à aprovação, achando que essa seria a forma mais prudente, até porque 

de qualquer forma, o mesmo só iria entrar em vigor no próximo mandato.

 ----------- ACÁCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA

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

 ----------- “A pergunta que coloco ao Sr. Presidente é se este Regulamento é um novo 

Regulamento do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos do Município de Oliveira do Bairro, 
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As alterações foram acolhidas, vistas e inseridas as situações que emanam da pr

lei, sendo que a mesma diz aquilo que deve ser regulado no projeto de regulamento que está 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Acrescenta que o presente regulamento tinha merecido o apoio unânime no órgão 

Câmara Municipal, estando agora neste órgão Assembleia Municipal 

discussão e aprovação, não sendo mais do que a adequação às novas normas e obrigações.

Disse que ficava disponível para qualquer esclarecimento. --------------------------------

Foi dado o uso da palavra aos Membros da Assembleia que pretendessem intervir;

HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – disse que não tinha nada 

contra a Regulamento e como tinha sido dito pelo senhor Presidente da Câmara, em grande 

medida o mesmo consiste na transmissão de um conjunto de princípios legais para o concelho, 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Refere que, para si, aprovar o presente regulamento em final de mandato de alguma 

forma acabava por enfraquecer o regulamento, porque quem viesse depois poder

se que o regulamento pode ser aprovado e depois se não existir

política de o implementar as coisas andavam mais devagar. --------------------------------

Disse que o regulamento estava elaborado, e poderia passar para o mandato seguinte 

e quem viesse a seguir poderia analisá-lo e alterá-lo se fosse esse o entendimento, 

aprovação, achando que essa seria a forma mais prudente, até porque 

de qualquer forma, o mesmo só iria entrar em vigor no próximo mandato. -----------------------------

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

----------------------------------------------------------------

gunta que coloco ao Sr. Presidente é se este Regulamento é um novo 

Regulamento do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos do Município de Oliveira do Bairro, 
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As alterações foram acolhidas, vistas e inseridas as situações que emanam da própria 

lei, sendo que a mesma diz aquilo que deve ser regulado no projeto de regulamento que está 

--------------------------------------------  

Acrescenta que o presente regulamento tinha merecido o apoio unânime no órgão 

Câmara Municipal, estando agora neste órgão Assembleia Municipal para a competente 

discussão e aprovação, não sendo mais do que a adequação às novas normas e obrigações. --  

-------------------------------------  

Foi dado o uso da palavra aos Membros da Assembleia que pretendessem intervir; ----  

disse que não tinha nada 

contra a Regulamento e como tinha sido dito pelo senhor Presidente da Câmara, em grande 

medida o mesmo consiste na transmissão de um conjunto de princípios legais para o concelho, 

------------------------------------  

Refere que, para si, aprovar o presente regulamento em final de mandato de alguma 

forma acabava por enfraquecer o regulamento, porque quem viesse depois poder-se-ia sentir 

se que o regulamento pode ser aprovado e depois se não existir vontade 

-----------------------------------------------  

Disse que o regulamento estava elaborado, e poderia passar para o mandato seguinte 

lo se fosse esse o entendimento, 

aprovação, achando que essa seria a forma mais prudente, até porque 

-----------------------------  

entregou a sua intervenção por escrito, a qual se 

------------------------------------------------------------  

gunta que coloco ao Sr. Presidente é se este Regulamento é um novo 

Regulamento do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos do Município de Oliveira do Bairro, 
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ou se é somente uma atualização ao que já existe?”

 ----------- JOÃO PAULO CASTELO DA ASSUNÇÃO SOL

pelo senhor Presidente da Câmara, o presente Regulamento surge com as alterações 

derivadas das obrigações legais que são impostas aos municípios que têm que cumprir um 

conjunto de regras. --------------------------------

 ----------- Uma questão que gostaria de colocar tem a

horário da recolha dos resíduos urbanos, sendo para si um artigo de extrema importância e do 

que lê no mesmo, dos conhecimentos que tem e do que vai observando, parecendo

que estava previsto no regulamento

 ----------- Refere que deveria ser bastante fiscalizado, porque como já tem referido noutras 

Assembleias, a questão das recolhas, porque ainda na presente data quando se deslocava 

para a presente reunião, verificou um dos cont

 ----------- Outra das preocupações que tem com o regulamento e a partir do artigo 41.º 

princípios gerais da natureza tarifária, disse que não conseguiu comparar o preço que se paga 

atualmente, aquilo que se previa para no futuro, ma

dados que o senhor Presidente tinha consigo, o que é que iria acontecer aos tarifários que iriam 

se aplicados aos consumidores. Questiona se iriam ficar na mesma, mais baixos ou iriam 

aumentar. --------------------------------

 ----------- Em seguida foi dado o 

este respondesse às questões formuladas pelos Membros da Assembleia Municipal.

 ----------- Presidente da Câmara Municipal

começou por dizer que este como outros docum

votados, entrando em vigor e naturalmente poderão ser alterados a qualquer altura, não 

invalidando que quem venha no próximo mandato queira introduzir, dentro da lei alguma 

alteração o faça. --------------------------------
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ou se é somente uma atualização ao que já existe?” --------------------------------

JOÃO PAULO CASTELO DA ASSUNÇÃO SOL – disse que como tinha sido referido 

pelo senhor Presidente da Câmara, o presente Regulamento surge com as alterações 

derivadas das obrigações legais que são impostas aos municípios que têm que cumprir um 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Uma questão que gostaria de colocar tem a ver com o artigo 24.º calendarização e 

horário da recolha dos resíduos urbanos, sendo para si um artigo de extrema importância e do 

que lê no mesmo, dos conhecimentos que tem e do que vai observando, parecendo

que estava previsto no regulamento era adequado à realidade do concelho. 

Refere que deveria ser bastante fiscalizado, porque como já tem referido noutras 

Assembleias, a questão das recolhas, porque ainda na presente data quando se deslocava 

para a presente reunião, verificou um dos contentores do cartão bastante cheio.

Outra das preocupações que tem com o regulamento e a partir do artigo 41.º 

princípios gerais da natureza tarifária, disse que não conseguiu comparar o preço que se paga 

atualmente, aquilo que se previa para no futuro, mas questiona de uma forma geral, e dos 

dados que o senhor Presidente tinha consigo, o que é que iria acontecer aos tarifários que iriam 

se aplicados aos consumidores. Questiona se iriam ficar na mesma, mais baixos ou iriam 

------------------------------------------------------------------------------------------------

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 

começou por dizer que este como outros documentos a seu ver deveriam ser discutidos e 

votados, entrando em vigor e naturalmente poderão ser alterados a qualquer altura, não 

invalidando que quem venha no próximo mandato queira introduzir, dentro da lei alguma 

------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------  

como tinha sido referido 

pelo senhor Presidente da Câmara, o presente Regulamento surge com as alterações 

derivadas das obrigações legais que são impostas aos municípios que têm que cumprir um 

-------------------------------------  

ver com o artigo 24.º calendarização e 

horário da recolha dos resíduos urbanos, sendo para si um artigo de extrema importância e do 

que lê no mesmo, dos conhecimentos que tem e do que vai observando, parecendo-lhe que do 

era adequado à realidade do concelho.  -------------------------  

Refere que deveria ser bastante fiscalizado, porque como já tem referido noutras 

Assembleias, a questão das recolhas, porque ainda na presente data quando se deslocava 

entores do cartão bastante cheio. --------------------  

Outra das preocupações que tem com o regulamento e a partir do artigo 41.º 

princípios gerais da natureza tarifária, disse que não conseguiu comparar o preço que se paga 

s questiona de uma forma geral, e dos 

dados que o senhor Presidente tinha consigo, o que é que iria acontecer aos tarifários que iriam 

se aplicados aos consumidores. Questiona se iriam ficar na mesma, mais baixos ou iriam 

-------------------------------------------------  

uso da palavra ao senhor Presidente da Câmara, a fim de que 

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

MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 

entos a seu ver deveriam ser discutidos e 

votados, entrando em vigor e naturalmente poderão ser alterados a qualquer altura, não 

invalidando que quem venha no próximo mandato queira introduzir, dentro da lei alguma 

-----------------------------------------  
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 ----------- Sobre a questão da pr

conhecia à presente data, o município de Oliveira do Bairro, cumprindo a lei e o equilíbrio da 

despesa com a receita arrecadada, nomeadamente de resíduos, tinha condições para durante 

muitos anos, seguramente mais de quatro anos, não proceder a aumentos de tarifário dos 

resíduos.  --------------------------------

 ----------- Deu conhecimento, que há pouco tempo tinha sido feita uma atualização, 

nomeadamente nos escalões, que praticamente não tinha tido efeito de subida, apenas foi 

responder aquilo que é a legislação. O que contribui mais fortemente para isso foi o contrato 

que foi feito entre os três municípios e a LUSAGUA, que veio substituir a SUMA. Acrescenta 

que atualmente o município paga à LUSAGUA, cerca de um terço do que pagava à SUMA, 

para um serviço equivalente e para as mesmas toneladas de resíduos urbanos. Assim a 

almofada existente iria permitir que durante alguns anos não subir o preço aos munícipes. 

 ----------- Respondendo ao Membro Acácio Oliveira disse que de facto o presente regulamento

altera um anterior já existente.

 ----------- Não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi o presente assunto 

colocado à votação. --------------------------------

 ----------- Efetuada a votação, verificou

Informação/Proposta nº 147 

de Gestão de Resíduos Urbanos do Município de Oliveira do Bairro

Unanimidade com 21 Votos a Favor

 ----------- Em seguida, deu-

Votação Informação/Proposta nº 151 

Transporte Público de Aluguer em Veículos Automóveis Ligeiros de Passageiros/Táxi do 

Concelho de Oliveira do Bairro

 ----------- Presidente da Câmara Municipal
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Sobre a questão da previsão futura dos tarifários, disse que com os dados que 

conhecia à presente data, o município de Oliveira do Bairro, cumprindo a lei e o equilíbrio da 

despesa com a receita arrecadada, nomeadamente de resíduos, tinha condições para durante 

guramente mais de quatro anos, não proceder a aumentos de tarifário dos 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Deu conhecimento, que há pouco tempo tinha sido feita uma atualização, 

nomeadamente nos escalões, que praticamente não tinha tido efeito de subida, apenas foi 

uilo que é a legislação. O que contribui mais fortemente para isso foi o contrato 

que foi feito entre os três municípios e a LUSAGUA, que veio substituir a SUMA. Acrescenta 

que atualmente o município paga à LUSAGUA, cerca de um terço do que pagava à SUMA, 

para um serviço equivalente e para as mesmas toneladas de resíduos urbanos. Assim a 

almofada existente iria permitir que durante alguns anos não subir o preço aos munícipes. 

Respondendo ao Membro Acácio Oliveira disse que de facto o presente regulamento

altera um anterior já existente. ----------------------------------------------------------------

Não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi o presente assunto 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Efetuada a votação, verificou-se que o assunto: Apreciação e Votação 

Informação/Proposta nº 147 – Mandato 2013/2017 – Projeto de Regulamento do Serviço 

de Gestão de Resíduos Urbanos do Município de Oliveira do Bairro

21 Votos a Favor, dos Membros da Assembleia Municipal presentes. 

-se início ao ponto da Ordem de Trabalhos

Votação Informação/Proposta nº 151 – Mandato 2013/2017 – Projeto de Regulamento do 

Transporte Público de Aluguer em Veículos Automóveis Ligeiros de Passageiros/Táxi do 

Concelho de Oliveira do Bairro, sendo dado o uso da palavra ao Presidente da Câmara.

Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA 
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evisão futura dos tarifários, disse que com os dados que 

conhecia à presente data, o município de Oliveira do Bairro, cumprindo a lei e o equilíbrio da 

despesa com a receita arrecadada, nomeadamente de resíduos, tinha condições para durante 

guramente mais de quatro anos, não proceder a aumentos de tarifário dos 

--------------------------------------------------  

Deu conhecimento, que há pouco tempo tinha sido feita uma atualização, 

nomeadamente nos escalões, que praticamente não tinha tido efeito de subida, apenas foi 

uilo que é a legislação. O que contribui mais fortemente para isso foi o contrato 

que foi feito entre os três municípios e a LUSAGUA, que veio substituir a SUMA. Acrescenta 

que atualmente o município paga à LUSAGUA, cerca de um terço do que pagava à SUMA, 

para um serviço equivalente e para as mesmas toneladas de resíduos urbanos. Assim a 

almofada existente iria permitir que durante alguns anos não subir o preço aos munícipes.  ------  

Respondendo ao Membro Acácio Oliveira disse que de facto o presente regulamento 

------------------------------------------------------  

Não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi o presente assunto 

------------------------------------  

Apreciação e Votação 

ojeto de Regulamento do Serviço 

de Gestão de Resíduos Urbanos do Município de Oliveira do Bairro, foi Aprovado por 

, dos Membros da Assembleia Municipal presentes.  -------  

 5.8 - Apreciação e 

Projeto de Regulamento do 

Transporte Público de Aluguer em Veículos Automóveis Ligeiros de Passageiros/Táxi do 

ente da Câmara. ------  

MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 
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disse que neste regulamento também se tratava de uma adequação à lei, contendo duas 

especificidades; --------------------------------

 ----------- Faz alteração de um sistema misto de estacionamento fixo e de es

para um único sistema de estacionamento condicionado em que os táxis poderão estacionar 

em qualquer um dos locais reservados para o efeito até ao limite dos lugares demarcados por 

freguesia. --------------------------------

 ----------- Outra situação foi por força da reorganizaçã

uma freguesia, foi também feita essa adequação de forma a constar devidamente no 

regulamento. --------------------------------

 ----------- Não havendo nenhum Membro que desejasse intervir, foi o presente assunto colocado 

à votação. --------------------------------

 ----------- Efetuada a votação, ve

Informação/Proposta n.º 151 

Transporte Público de Aluguer em Veículos Automóveis Ligeiros de Passageiros/Táxi do 

Concelho de Oliveira do Bairro

Membros da Assembleia Municipal presentes. 

 ----------- Em seguida, deu-se início ao ponto da Ordem de Trabalhos

da proposta para Adesão do Município de Oliveira do Bairro à Associação Nacional das 

Assembleias Municipais. --------------------------------

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal em Exercício 

OLIVEIRA DOMINGUES CANAS, 

pudessem apresentar proposta, se assim o pretendessem;

 ----------- JOÃO PAULO CASTELO 

chegada à Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro de um conjunto de documentação da 

Associação Nacional das Assembleias Municipais, foi entendimento da Comissão Permanente 
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disse que neste regulamento também se tratava de uma adequação à lei, contendo duas 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Faz alteração de um sistema misto de estacionamento fixo e de es

para um único sistema de estacionamento condicionado em que os táxis poderão estacionar 

em qualquer um dos locais reservados para o efeito até ao limite dos lugares demarcados por 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Outra situação foi por força da reorganização administrativa, de três freguesias ficou 

uma freguesia, foi também feita essa adequação de forma a constar devidamente no 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Não havendo nenhum Membro que desejasse intervir, foi o presente assunto colocado 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Efetuada a votação, verificou-se que o assunto: Apreciação e Votação 

Informação/Proposta n.º 151 – Mandato 2013/2017 – Projeto de Regulamento do 

Transporte Público de Aluguer em Veículos Automóveis Ligeiros de Passageiros/Táxi do 

Concelho de Oliveira do Bairro, foi Aprovado por Unanimidade com 21 Votos a Favor

Membros da Assembleia Municipal presentes. ----------------------------------------------------------------

se início ao ponto da Ordem de Trabalhos 5.9 

da proposta para Adesão do Município de Oliveira do Bairro à Associação Nacional das 

----------------------------------------------------------------

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal em Exercício ARSÉLIO MANUEL DE 

OLIVEIRA DOMINGUES CANAS, deu o uso da palavra aos líderes de bancada, para que 

pudessem apresentar proposta, se assim o pretendessem; --------------------------------

JOÃO PAULO CASTELO DA ASSUNÇÃO SOL – referiu que no seguimento da 

chegada à Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro de um conjunto de documentação da 

Associação Nacional das Assembleias Municipais, foi entendimento da Comissão Permanente 
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disse que neste regulamento também se tratava de uma adequação à lei, contendo duas 

------------------------------------------  

Faz alteração de um sistema misto de estacionamento fixo e de estacionamento livre 

para um único sistema de estacionamento condicionado em que os táxis poderão estacionar 

em qualquer um dos locais reservados para o efeito até ao limite dos lugares demarcados por 

--------------------------------------------------  

o administrativa, de três freguesias ficou 

uma freguesia, foi também feita essa adequação de forma a constar devidamente no 

---------------------------------------------  

Não havendo nenhum Membro que desejasse intervir, foi o presente assunto colocado 

-------------------------------------------------  

Apreciação e Votação 

Projeto de Regulamento do 

Transporte Público de Aluguer em Veículos Automóveis Ligeiros de Passageiros/Táxi do 

21 Votos a Favor, dos 

---------------------------------  

5.9 – Análise e Votação 

da proposta para Adesão do Município de Oliveira do Bairro à Associação Nacional das 

-----------------------------------------------------------  

ARSÉLIO MANUEL DE 

deu o uso da palavra aos líderes de bancada, para que 

------------------------------------------------  

referiu que no seguimento da 

chegada à Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro de um conjunto de documentação da 

Associação Nacional das Assembleias Municipais, foi entendimento da Comissão Permanente 
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trazer este ponto à Ordem de Traba

 ----------- Informa que este ponto passa por se fazer uma recomendação ao Executivo 

Municipal, para a Assembleia Municipal poder aderir à referida associação.

 ----------- Acrescenta que a documentação recebida tinha um conjunto de informação, sobre 

estatutos, quotas e modo de funcionamento. Como todas as votações, aprovações de adesões 

a qualquer tipo de entidade, necessitam de aprovação dos dois órgãos, aquilo que vai passar a 

ler é uma proposta de recomendação que a Assembleia Municipal vai fazer ao Executivo.

 ----------- ...”Proposta de Recomendação ao Executivo Municipal de adesão do Município de 

Oliveira do Bairro à Associação Nacional de Assembleias Municipais.

 ----------- Nos termos do artigo décimo terceiro do regimento da Assembleia Municipal, vêm os 

membros abaixo assinados, propor

do Bairro à Associação Nacional de Assembleias Municipais.

 ----------- Junta a esta proposta de recomendação, remetemos toda a documentação recebida 

pela Assembleia Municipal proveniente da Associação Naciona

para sustentar a análise e apreciação do executivo municipal desta proposta.

 ----------- Proposta subscrita pelos três líderes de bancada”…

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal em Exercício 

OLIVEIRA DOMINGUES CANAS 

recomendação, que tinha acabado de ser lida, subscrita pelos três líderes de bancada, 

colocando de seguida a mesma a votação.

 ----------- Efetuada a votação, verificou

Municipal para a Adesão do Município de Oliveira do Bairro à Associação Nacional das 

Assembleias Municipais, foi 

Membros da Assembleia Municipal presentes
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trazer este ponto à Ordem de Trabalhos. ----------------------------------------------------------------

Informa que este ponto passa por se fazer uma recomendação ao Executivo 

Municipal, para a Assembleia Municipal poder aderir à referida associação.

Acrescenta que a documentação recebida tinha um conjunto de informação, sobre 

odo de funcionamento. Como todas as votações, aprovações de adesões 

a qualquer tipo de entidade, necessitam de aprovação dos dois órgãos, aquilo que vai passar a 

ler é uma proposta de recomendação que a Assembleia Municipal vai fazer ao Executivo.

oposta de Recomendação ao Executivo Municipal de adesão do Município de 

Oliveira do Bairro à Associação Nacional de Assembleias Municipais. --------------------------------

Nos termos do artigo décimo terceiro do regimento da Assembleia Municipal, vêm os 

membros abaixo assinados, propor ao Executivo Municipal a adesão do Município de Oliveira 

do Bairro à Associação Nacional de Assembleias Municipais. --------------------------------

Junta a esta proposta de recomendação, remetemos toda a documentação recebida 

pela Assembleia Municipal proveniente da Associação Nacional de Assembleias Municipais 

para sustentar a análise e apreciação do executivo municipal desta proposta.

Proposta subscrita pelos três líderes de bancada”… --------------------------------

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal em Exercício ARSÉLIO MANUEL DE 

CANAS informou que tinha chegado à Mesa a proposta de 

recomendação, que tinha acabado de ser lida, subscrita pelos três líderes de bancada, 

colocando de seguida a mesma a votação. ----------------------------------------------------------------

Efetuada a votação, verificou-se que a Proposta de Recomendação ao Execut

Adesão do Município de Oliveira do Bairro à Associação Nacional das 

, foi Aprovado por Unanimidade, com 21 Votos a Favor dos 

Membros da Assembleia Municipal presentes. ----------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------  

Informa que este ponto passa por se fazer uma recomendação ao Executivo 

Municipal, para a Assembleia Municipal poder aderir à referida associação. ---------------------------  

Acrescenta que a documentação recebida tinha um conjunto de informação, sobre 

odo de funcionamento. Como todas as votações, aprovações de adesões 

a qualquer tipo de entidade, necessitam de aprovação dos dois órgãos, aquilo que vai passar a 

ler é uma proposta de recomendação que a Assembleia Municipal vai fazer ao Executivo. -------  

oposta de Recomendação ao Executivo Municipal de adesão do Município de 

----------------------------------  

Nos termos do artigo décimo terceiro do regimento da Assembleia Municipal, vêm os 

ao Executivo Municipal a adesão do Município de Oliveira 

---------------------------------------------  

Junta a esta proposta de recomendação, remetemos toda a documentação recebida 

l de Assembleias Municipais 

para sustentar a análise e apreciação do executivo municipal desta proposta. ------------------------      

---------------------------------------------  

ARSÉLIO MANUEL DE 

informou que tinha chegado à Mesa a proposta de 

recomendação, que tinha acabado de ser lida, subscrita pelos três líderes de bancada, 

--------------------------------------  

se que a Proposta de Recomendação ao Executivo 

Adesão do Município de Oliveira do Bairro à Associação Nacional das 

, com 21 Votos a Favor dos 

---------------------------------  
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 ----------- Foi solicitado o uso da palavra pelo Membro

concedida; --------------------------------

 ----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO

Sessão da Assembleia Municipal, teve duas reuniões. Na reunião anterior houve muito público 

presente, tendo sido tratado apenas um ponto da O

data, foram tratados oito pontos da Ordem de Trabalhos. 

 ----------- Sugere que se reflita sobre o assunto porque seria útil tratar dos assuntos quando 

houvesse mais munícipes presentes.

 ----------- Presidente da Mesa da Assembleia Mun

OLIVEIRA DOMINGUES CANAS 

oposição a que se aprovasse o teor das respetivas deliberações em minuta.

 ----------- Não havendo nenhum Membro da Assembleia Municipal que se opuse

consideraram-se aprovadas em Minuta as deliberações tomadas relativamente aos assuntos 

constantes da Ordem de Trabalhos da presente Sessão da Assembleia Municipal.

 ----------- Disse que antes de dar por encerrados os trabalhos desta ultima Assembleia 

Municipal do presente mandato, enquanto Presidente em exercício, quis agradecer o trabalho 

desenvolvido a todos os Membros do Executivo, a todos os Membros da Assembleia Municipal, 

em prol do concelho de Oliveira do Bairro.

 ----------- Posto isto, o senhor Presidente da Mesa 

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 da Informação/Propos

Grandes Opções do Plano e Orçamento e Mapa de Pessoal de 2017; 5.3 

Votação da Proposta para Autorização Prévia de assunção de compromissos plurianuais 

(LCPA) Profissionais da Área de Atividade Fí
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Foi solicitado o uso da palavra pelo Membro Armando Humberto Pinto, tendo

------------------------------------------------------------------------------------------------

ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – disse que a presente 

Sessão da Assembleia Municipal, teve duas reuniões. Na reunião anterior houve muito público 

presente, tendo sido tratado apenas um ponto da Ordem de Trabalhos, sendo que na presente 

data, foram tratados oito pontos da Ordem de Trabalhos.  --------------------------------

Sugere que se reflita sobre o assunto porque seria útil tratar dos assuntos quando 

houvesse mais munícipes presentes. ----------------------------------------------------------------

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal em exercício ARSÉLIO MANUEL DE 

OLIVEIRA DOMINGUES CANAS – questionou os Membros da Assembleia se tinham alguma 

oposição a que se aprovasse o teor das respetivas deliberações em minuta.

Não havendo nenhum Membro da Assembleia Municipal que se opuse

se aprovadas em Minuta as deliberações tomadas relativamente aos assuntos 

constantes da Ordem de Trabalhos da presente Sessão da Assembleia Municipal.

Disse que antes de dar por encerrados os trabalhos desta ultima Assembleia 

do presente mandato, enquanto Presidente em exercício, quis agradecer o trabalho 

desenvolvido a todos os Membros do Executivo, a todos os Membros da Assembleia Municipal, 

em prol do concelho de Oliveira do Bairro. ----------------------------------------------------------------

Posto isto, o senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal em exercício, 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 da Informação/Proposta nº 220 – Mandato 2013/2017 

Grandes Opções do Plano e Orçamento e Mapa de Pessoal de 2017; 5.3 

Votação da Proposta para Autorização Prévia de assunção de compromissos plurianuais 

(LCPA) Profissionais da Área de Atividade Física e Desporto para o Parque Desportivo 
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Armando Humberto Pinto, tendo-lhe sido 

------------------------------------------------  

disse que a presente 

Sessão da Assembleia Municipal, teve duas reuniões. Na reunião anterior houve muito público 

rdem de Trabalhos, sendo que na presente 

--------------------------------------------------  

Sugere que se reflita sobre o assunto porque seria útil tratar dos assuntos quando 

---------------------------------------------  

ARSÉLIO MANUEL DE 

questionou os Membros da Assembleia 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, 

se aprovadas em Minuta as deliberações tomadas relativamente aos assuntos 

constantes da Ordem de Trabalhos da presente Sessão da Assembleia Municipal. -----------------  

Disse que antes de dar por encerrados os trabalhos desta ultima Assembleia 

do presente mandato, enquanto Presidente em exercício, quis agradecer o trabalho 

desenvolvido a todos os Membros do Executivo, a todos os Membros da Assembleia Municipal, 

---------------------------------------  

da Assembleia Municipal em exercício, 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 – 

Mandato 2013/2017 – 2ª Revisão às 

Grandes Opções do Plano e Orçamento e Mapa de Pessoal de 2017; 5.3 – Apreciação e 

Votação da Proposta para Autorização Prévia de assunção de compromissos plurianuais 

sica e Desporto para o Parque Desportivo 



 
 
Sessão da Assembleia Municipal de 15.09’17

Municipal, Época Desportiva 2017/2018; 5.4 

Conhecimento e Coesão Social 

âmbito da Educação Pré-Escolar no Ano Letivo

assunção de compromissos plurianuais (LCPA)); 5.5 

para o Conhecimento e Coesão Social 

de Refeições Escolares aos alunos do 1º 

(para Autorização Prévia de assunção de compromissos plurianuais (LCPA)); 5.6 

e Aprovação da Proposta do Plano Estratégico Educativo Municipal; 5.7 

Votação Informação/Proposta nº

Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos do Município de Oliveira do Bairro; 5.8 

Votação Informação/Proposta nº 151 

Transporte Público de Alugu

Concelho de Oliveira do Bairro; sendo lavrada a presente Ata, que vai ser assinada pelo 

Presidente, respetivos Secretários e outros Membros da Assembleia que o desejem fazer.

 

 

Sessão da Assembleia Municipal de 15.09’17   

Municipal, Época Desportiva 2017/2018; 5.4 – Informação nº 216/2017 da Unidade para o 

Conhecimento e Coesão Social – Protocolos de Colaboração com Entidades Concelhias no 

Escolar no Ano Letivo de 2017/2018 (para Autorização Prévia de 

assunção de compromissos plurianuais (LCPA)); 5.5 – Informação nº 217/2017 da Unidade 

para o Conhecimento e Coesão Social – Protocolos no âmbito do Programa de Generalização 

de Refeições Escolares aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico no Ano Letivo de 2017/2018 

(para Autorização Prévia de assunção de compromissos plurianuais (LCPA)); 5.6 

e Aprovação da Proposta do Plano Estratégico Educativo Municipal; 5.7 

Votação Informação/Proposta nº 147 – Mandato 2013/2017 – Projeto de Regulamento do 

Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos do Município de Oliveira do Bairro; 5.8 

Votação Informação/Proposta nº 151 – Mandato 2013/2017 – Projeto de Regulamento do 

Transporte Público de Aluguer em Veículos Automóveis Ligeiros de Passageiros/Táxi do 

Concelho de Oliveira do Bairro; sendo lavrada a presente Ata, que vai ser assinada pelo 

Presidente, respetivos Secretários e outros Membros da Assembleia que o desejem fazer.
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Informação nº 216/2017 da Unidade para o 

Protocolos de Colaboração com Entidades Concelhias no 

de 2017/2018 (para Autorização Prévia de 

Informação nº 217/2017 da Unidade 

Protocolos no âmbito do Programa de Generalização 

Ciclo do Ensino Básico no Ano Letivo de 2017/2018 

(para Autorização Prévia de assunção de compromissos plurianuais (LCPA)); 5.6 – Apreciação 

e Aprovação da Proposta do Plano Estratégico Educativo Municipal; 5.7 – Apreciação e 

Projeto de Regulamento do 

Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos do Município de Oliveira do Bairro; 5.8 – Apreciação e 

Projeto de Regulamento do 

er em Veículos Automóveis Ligeiros de Passageiros/Táxi do 

Concelho de Oliveira do Bairro; sendo lavrada a presente Ata, que vai ser assinada pelo 

Presidente, respetivos Secretários e outros Membros da Assembleia que o desejem fazer. ------  


