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ACTA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA EM 31 DE 

OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E OITO.-------------  
 

 

----------- Aos trinta e um dias do mês de Outubro, do ano de dois mil e oito, no Salão Nobre da 

Câmara Municipal, realizou-se a Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal, com a 

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

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

----------- 2 – EXPEDIENTE---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

----------- 4.1. – Eleição dos membros da Assembleia Intermunicipal da CIRA, nos termos do 

art.º 13º dos Estatutos da CIRA e do art.º 13º da Lei n.º 45/2008, de 27 de Agosto; -------------------  

----------- 4.2. Designação de representantes para a Comissão de Protecção de Crianças e 

Jovens (CPCJ), ao abrigo da Lei n.º 147/99, de 01 de Setembro;-------------------------------------------  

----------- Dado que se encontrava incompleta a Mesa da Assembleia Municipal, o Presidente da 

Mesa da Assembleia Municipal, convidou o Membro Miguel Martins Vieira, para exercer as 

funções de 2.º Secretário da Mesa da Assembleia Municipal.----------------------------------------------  

----------- Os trabalhos foram presididos por ANTÓNIO MANUEL DIAS CARDOSO e 

secretariados por MIGUEL MARTINS VIEIRA e MARIA INÊS MARTINS PATO. ----------------------  

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

igualmente presentes nesta Sessão da Assembleia Municipal, todos os Vereadores do actual 

Executivo Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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----------- Eram dezanove horas e quarenta e cinco minutos, quando foi declarada aberta a 

Sessão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- O Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, iniciou a sua intervenção, 

cumprimentando todos os presentes, dando de seguida a palavra à secretária MARIA INÊS 

PATO, a fim de que este verificasse a presença dos Membros na presente Sessão. -----------------   

----------- Efectuada que foi a chamada, verificaram-se as ausências dos Membros da 

Assembleia Municipal GILBERTO MARTINS DA ROSA, CARLOS RAFAEL DA COSTA 

TAVARES, JOÃO PAULO CASTELO DA ASSUNÇÃO SOL, VICTOR MANUEL BASTOS DE 

OLIVEIRA, ACÍLIO VAZ E GALA, ANDRÉ DE CAMPOS FEVEREIRO CHAMBEL. ----------------  

----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal ANTÓNIO MANUEL DIAS CARDOSO – 

informou, que os Membros Gilberto Martins da Rosa, Carlos Tavares, João Sol, Victor Oliveira, 

Acílio Gala e André Chambel tinham solicitado por escrito, a justificação da falta à presente 

Sessão da Assembleia Municipal, tendo a mesma sido considerada justificada e a sua 

substituição pelos elementos seguintes da respectiva Lista, que se encontravam presentes, 

sendo convidados a participar nos trabalhos da presente Sessão da Assembleia Municipal os 

senhores CARLOS MANUEL FERREIRA FERREIRA, PAULO MIGUEL DE ALMEIDA RATO 

DAS NEVES BARATA, CARLOS JORGE SILVA OLIVEIRA, PAULO FIGUEIREDO e VICTOR 

MANUEL DOS SANTOS LOUREIRO, que substituem, respectivamente, os Membros antes 

indicados. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Informou igualmente que, o Membro André Chambel tinha solicitado igualmente por 

escrito a justificação da sua falta e respectiva substituição, não tendo contudo sido possível 

efectuar a mesma. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal ANTÓNIO MANUEL DIAS CARDOSO – 

prestou homenagem ao antigo Presidente da Câmara de Oliveira do Bairro, Dr. Alípio da 

Assunção Sol falecido recentemente, salientando que sempre foi um lutador, que nasceu numa 
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família modesta e conseguiu com um esforço enorme, a nível pessoal, percorrer diversas fases 

ao longo da vida, fê-lo com grande tenacidade até aos últimos dias de vida, o que impressionou 

todos, inclusivamente a equipa médica que o acompanhou. Contou que nas últimas visitas que 

lhe fez ao hospital o viu sempre com os seus livros de direito na mão, tentando concretizar o 

seu grande objectivo, que era fazer o exame de estágio de advocacia. Todas as qualidades que 

o Dr. Alípio Sol demonstrou em todos os cargos em que passou, quer na Câmara Municipal, 

quer nas diversas Associações a que esteve ligado, são completadas também por um zelo 

como chefe de família impressionante, tendo inclusivamente de tomar conta dos sobrinhos em 

condições bastante dramáticas. Concluiu afirmando que todos perderam um amigo, o Concelho 

perdeu um dos seus melhores “filhos” e que, quem tem fé, acredita que o céu terá ganho uma 

boa alma. Por fim solicitou um minuto de silêncio em memória do Dr. Alípio Sol. . --------------------  

----------- De imediato deu-se início ao ponto 2 da Ordem de Trabalhos – EXPEDIENTE, em que 

o Presidente da Mesa da Assembleia Municipal ANTÓNIO MANUEL DIAS CARDOSO 

informou que a mesa recebeu, por parte do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, um ofício 

com a classificação de urgente, datado de 26/09/2008, assinado pelo Sr. Procurador da 

Republica solicitando várias diligências com base num pedido subscrito pelo Sr. Carlos da 

Ascensão da Conceição. Informou que a Mesa comunicou ao Procurador da Republica que a 

Assembleia Municipal não tem competência, na matéria de aprovação de projectos de obras e 

abertura de concurso tendo comunicado ao Presidente da Câmara o conteúdo do ofício. -----------  

----------- Informou que receberam um ofício de agradecimento por parte da Porcel, subscrito 

pelo seu Administrador Dr. Miguel Bouça, que passou a ler na íntegra. ----------------------------------  

----------- Por último deu a conhecer um fax enviado pelo Dr. Acílio Vaz e Gala cujo teor se 

transcreve na sua íntegra: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- “ … Na impossibilidade de poder estar presente na Reunião da Sessão Extraordinária 

da Assembleia Municipal a ter lugar no dia 31 de Outubro do corrente ano e tendo tido a notícia 

do falecimento do Dr. Alípio Sol, digníssimo ex-presidente da Câmara do Concelho de Oliveira 
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do Bairro, gostaria através de si, endereçar os meus mais sinceros sentimentos a toda a família 

enlutada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Recordo com estima um homem que sempre soube dignificar o poder autárquico, a ele 

servindo com empenho e dedicação, recordo igualmente o homem que nunca se resignou ao 

desconhecimento procurando sempre mais, num espírito de inconformismo tão próprio de gente 

de bem. Sobre este aspecto destaco o meu pessoal reconhecimento feito nessa própria 

Assembleia aquando da sua última licenciatura. Que o Dr. Alípio Sol constitua o exemplo 

daqueles que ao poder autárquico deste país tanto deram, servindo através das suas ideias e 

do seu trabalho, que constitua igualmente para as gerações vindouras o exemplo de alguém 

que sempre se cultivou, nunca cedendo ao imobilismo e à cultura de nada fazer. A política 

eleva-se assim e deve-nos enobrecer a todos. A ele e aos seus os meus sinceros votos de 

condolências.” 

----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal ANTÓNIO MANUEL DIAS CARDOSO -  

questionou se todos os membros da Assembleia concordavam com a oficialização à família do 

Dr. Alípio Sol, do pesar e solidariedade por parte de todos os membros da Assembleia. ------------  

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

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

questionado o público presente, a fim de verificar se alguém desejava intervir, o que 

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

----------- Interveniente do Público FLÁVIO OLIVEIRA –  informou ser presidente da comissão 

de finalistas do I.P.S.B. em Bustos e pretendia questionar qual a disponibilidade por parte da 

Câmara em facultar o Espaço Inovação para a realização de uma festa de finalistas, com uma 

data a definir uma vez que têm vindo a procurar alguns espaços dentro do Concelho, espaços 

estes que não possuem licenças para a realização deste tipo de festas e não pretendiam sair 

do Concelho para realizar esta comemoração. ------------------------------------------------------------------  
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----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal ANTÓNIO MANUEL DIAS CARDOSO – 

disse que obviamente receberiam brevemente uma resposta por parte da Câmara Municipal. ----  

----------- De imediato deu-se inicio ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos - 4 – ORDEM DO 

DIA - 4.1. – Eleição dos membros da Assembleia Intermunicipal da CIRA, nos termos do 

art.º 13º dos Estatutos da CIRA e do art.º 13º da Lei n.º 45/2008, de 27 de Agosto. -------------  

----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal ANTÓNIO MANUEL DIAS CARDOSO – 

recordou o fax subscrito pelo Presidente do Concelho Executivo da CIRA, no seu penúltimo 

parágrafo, em que é necessário eleger cinco representantes para o número de eleitores que 

tem o Concelho de Oliveira do Bairro. Mais disse que a Mesa aguardava entrega de listas para 

a respectiva eleição. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA – esclareceu que a lista que vai 

entregar à Mesa é uma lista que foi acordada entre os três partidos com representação na 

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

----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal ANTÓNIO MANUEL DIAS CARDOSO – 

passou a ler a única proposta entregue à Mesa que propunha para representantes na 

Assembleia do CIRA Gilberto Rosa (PPD/PSD), Nuno Barata (PPD/PSD), Jorge Mendonça 

(CDS/PP), Victor Oliveira (CDS/PP) e Henrique Tomás (PS). -----------------------------------------------  

----------- Efectuada a votação por escrutínio secreto, verificou-se que a lista única apresentada 

para nomear os representantes para a Assembleia da CIRA foi aprovada por Unanimidade dos 

Membros directamente eleitos da Assembleia Municipal.----------------------------------------------------  

----------- De imediato deu-se inicio ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos - 4 – ORDEM DO 

DIA - 4.2. Designação de representantes para a Comissão de Protecção de Crianças e 

Jovens (CPCJ), ao abrigo da Lei n.º 147/99, de 01 de Setembro. --------------------------------------  

----------- Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 
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disse que a Câmara não tem nada a acrescentar tendo em conta que este assunto é da 

competência da Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------  

----------- NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA – disse que tal como a proposta 

anterior, que foi feita de forma consensual entre as três bancadas, a lista que apresentará de 

seguida respeitou o mesmo critério e portanto é uma lista única e consensual. ------------------------  

----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal ANTÓNIO MANUEL DIAS CARDOSO – 

passou a ler a única proposta entregue à Mesa que propunha para representantes na Comissão 

de Protecção de Crianças e Jovens CPCJ), ao abrigo da Lei n.º 147/99, de 01 de Setembro os 

seguintes munícipes, Jorge Abrantes, Maria Júlia Ferreira Gradeço, Margarida da Silva Nolasco 

e Maria Nantília da Conceição Correia Ferreira.------------------------------------------------------------------  

----------- Efectuada a votação verificou-se que a lista única apresentada para nomear os 

representantes para Comissão de Protecção de Crianças e Jovens CPCJ), ao abrigo da Lei n.º 

147/99, de 01 de Setembro foi aprovada por Unanimidade dos Membros da Assembleia 

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

----------- Posto isto, o senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, deu por encerrada 

a presente Sessão da Assembleia Municipal, sendo lavrada a presente Acta, que vai ser 

assinada pelo Presidente, respectivos Secretários e outros Membros da Assembleia que o 

desejem fazer. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 


