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ACTA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA EM 

DOZE DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL 

E OITO. -----------------------------------------------------  
 

----------- Aos doze dias do mês de Novembro, 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. – Apreciação e votação do Acordo relativo à “POLIS LITORAL RIA DE 

AVEIRO” – Operação Integrada de Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro” e da 

participação do Município de Oliveira do Bairro no Capital Social da “Polis Litoral – Ria 

de Aveiro, S.A.”, por intermédio da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro – 

Baixo Vouga (CIRA).--------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Tendo em atenção a ausência do Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, os 

trabalhos foram presididos por GILBERTO MARTINS DA ROSA sendo inicialmente, 

secretariado por MARIA INÊS MARTINS PATO. --------------------------------------------------------------  

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

Mesa da Assembleia Municipal, convidou o Membro Henrique Santiago Tomás, para exercer as 

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

----------- Assim sendo, os trabalhos foram presididos por GILBERTO MARTINS DA ROSA, e 

secretariados por MARIA INÊS MARTINS PATO e HENRIQUE SANTIAGO TOMÁS.-------------  
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----------- 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.----------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Eram vinte horas, 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 ao 1º Secretário MARIA INÊS 

MARTINS 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 ANTÓNIO MANUEL DIAS CARDOSO, CARLOS RAFAEL DA COSTA 

TAVARES, JOÃO PAULO DA ASSUNÇÃO SOL, ALEXANDRE MIGUEL CORREIA FERREIRA, 

HENRIQUE MANUEL OLIVEIRA CARRIÇO, MIGUEL MARTINS VIEIRA, MANUEL DA 

CONCEIÇÃO PEREIRA e ALBERTO FERREIRA DE JESUS.---------------------------------------------  

----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal GILBERTO MARTINS DA ROSA – 

informou, que os Membros António Dias Cardoso, e João Sol 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 e PAULO 

MIGUEL DE ALMEIDA RATO DAS NEVES BARATA, que substituem, respectivamente, os 

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

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

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal informado que não tinha dado entrada qualquer 

correspondência considerada relevante. -------------------------------------------------------------------------  

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

INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO, tendo o senhor Presidente da Assembleia Municipal, 
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questionado o público presente, a fim de verificar se alguém desejava intervir, o que não veio a 

suceder. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Em seguida deu-se inicio ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos - 4 – ORDEM DO 

DIA - --- 4.1. – Apreciação e votação do Acordo relativo à “POLIS LITORAL RIA DE 

AVEIRO” – Operação Integrada de Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro” e da 

participação do Município de Oliveira do Bairro no Capital Social da “Polis Litoral – Ria 

de Aveiro, S.A.”, por intermédio da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro – 

Baixo Vouga (CIRA), sendo dado o uso da palavra ao Presidente da Câmara. ----------------------  

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

informou que a presente Proposta foi subscrita por unanimidade em Reunião do Executivo 

Municipal ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Referiu que o presente trabalho teve por base o Projecto UNIR@RIA que já se 

encontra há alguns anos em execução e para operacionalizar no terreno investimentos tendo 

por base a Ria de Aveiro têm havido reuniões entre os diversos Presidente de Câmara que 

constituem a CIRA e ainda o Município de Mira com o Governo, tendo sido negociadas as 

participações de cada um dos Municípios, os investimentos e o financiamento para execução 

do Projecto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Mais disse que muito embora Oliveira do Bairro não seja abrangida pela Ria, faz parte 

integrante da CIRA e não quis deixar de fazer parte da sociedade, sendo esta uma forma de 

financiar projectos, que dada a área geográfica de intervenção, tentou-se vir da Ria em direcção 

à Pateira e aos Rios Cértima e Levira até ao máximo da interioridade. ----------------------------------  

----------- Referiu que a participação do Município é de 623.883,00 € (seiscentos e vinte e três 

mil oitocentos e oitenta e três euros) para um investimento no Município de cerca de 

1.673.000,00 € (um milhão seiscentos e setenta e três mil euros) investimento este a efectuar 

dentro daquela zona geográfica e que se inicia no Parque da Lagoa que se situa no Rêgo, o 
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Parque do Carreiro Velho em Perrães, o Parque do Ribeirinho na Giesta e o Parque da Pateira 

no Silveiro, integrando as respectivas interligações entre aqueles Parques com Pistas Cicláveis. 

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

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

----------- VICTOR MANUEL BASTOS DE OLIVEIRA – dado que o presente Projecto teve por 

base o Projecto UNIR@RIA, questionou se teria havido alguma alteração, correcção ou alguma 

melhoria relativamente a esses projectos. -----------------------------------------------------------------------  

----------- Tendo em atenção que se houve falar sobre a criação do Parque Verde da Cidade e 

na Zona do Pinheiro Manso, questionou se estará previsto efectuar a ligação através de uma 

Pista Ciclável, do Parque Desportivo ao Rêgo, passando por todos aqueles Parques 

mencionados pelo Presidente da Câmara.-----------------------------------------------------------------------  

----------- Questionou se estará igualmente previsto o tratamento do Rio Levira, do Rio Cértima e 

igualmente das Valas Foreiras. -------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Procurou saber o que era e onde se situava o Parque H2Aqua que é mencionado 

como sendo um Projecto do Município de Oliveira do Bairro.-----------------------------------------------  

----------- Constatou que no Acordo relativo ao POLIS de Aveiro na cláusula terceira existe uma 

incongruência entre o valor numérico e o valor por extenso.------------------------------------------------  

----------- ANDRÉ DE CAMPOS FEVEREIRO CHAMBEL – que entregou a sua intervenção por 

escrito à Mesa da Assembleia Municipal e que seguidamente se reproduz na sua integra: -------  

----------- “… Somos chamados aqui para aprovar um Acordo relativo à Sociedade Anónima de 

Capitais Públicos “POLIS LITORAL RIA DE AVEIRO”, entre o Ministério do Ambiente, a 

Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA) e o Município de Mira.----------------------  

----------- Este acordo visa pôr em prática o “Unir@ria” – Plano Intermunicipal de Ordenamento 

da Ria de Aveiro, plano que integra no Concelho de Oliveira do Bairro, 7 projectos municipais, 
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para além de um de abrangência Intermunicipal – a ciclovia.-----------------------------------------------  

----------- Com esta proposta o Executivo Municipal solicita autorização a esta Assembleia 

Municipal para participar, através e friso bem, através da CIRA, do Capital Social da Sociedade 

Anónima POLIS LITORAL RIA DE AVEIRO, no valor de 623.883,00 €. ---------------------------------  

----------- Não pondo em causa a necessidade da intervenção de Requalificação e Valorização 

da Ria de Aveiro, temos algumas questões que gostaríamos que fossem respondidas pelo Sr. 

Presidente da Câmara, para que possamos votar conscientemente este Documento. --------------  

----------- 1.º - Que projecto é este do Parque H2Aqua, que numa intervenção anterior o Sr. 

Presidente e o Sr. Vice-presidente descartaram gestualmente, e o que é que o Município de 

Oliveira do Bairro tem a ver com o Parque Ribeirinho de Espinhel (ponto B. Projectos de 

Incidência Municipal)? -------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- 2.º - Já se sabe se a Candidatura ao QREN dos Projectos foi aprovada? ------------------  

----------- 3.º - E se não for aprovada, os projectos são executados na mesma? E quem os 

suportará financeiramente? ------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- 4.º - Qual é o valor da participação do Município de Oliveira do Bairro? 623.883,00 €, 

como referido na proposta da Câmara Municipal (página 2) ou 625.105,00 € como referido na 

proposta de financiamento do Plano Estratégico da AMRia de Outubro de 2008. --------------------  

----------- 5.º - Qual vai ser o Capital Social da Polis Litoral Ria de Aveiro? 30.500.000,00 € como 

vem indicado no acordo ou 30.500,00 € como vem indicado, no mesmo acordo, mas desta vez 

por extenso? (Cláusula Terceira) -----------------------------------------------------------------------------------  

----------- 6.º - A Polis Litoral Ria de Aveiro vai ter poderes sobre e de utilização dos bens de 

domínio público e privado da autarquia, tendo, poderes de desocupação, demolição e de 

inclusive proceder a expropriações. Ora se as operações de requalificação e valorização serão 

dirigidas pela Parque Expo 98 e não tendo o Município controlo sobre as suas operações, não 

deveria levantar algumas dúvidas? (Cláusula Quarta) --------------------------------------------------------  
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----------- 7.º - O pessoal que poderá ser afecto a esta operação e a esta empresa deverá, 

sempre que possível, ser preenchido com o recurso "às figuras administrativas de mobilidade". 

Ou seja, os famosos “extra-numerários” da função pública. Os que estão, digamos, na 

prateleira. Decerto que serão os melhores, os mais motivados, os mais competentes, 

actualizados e indicados para esta operação. Ou não será assim? (Cláusula Quinta) --------------  

----------- 8.º - Haverá um Conselho Consultivo com poderes meramente de aconselhamento, do 

qual o Município de Oliveira do Bairro fará parte, assim como todos os outros municípios da 

CIRA, mais o de Mira, mais o Instituto de Conservação da Natureza, mais a Administração da 

Região Hidrográfica do Centro, mais o Instituto Nacional da Água, mais a Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, mais a Direcção Regional da Agricultura 

e Pescas do Centro, mais a Administração do Porto de Aveiro, mais o Sistema Multimunicipal 

de Saneamento da Ria de Aveiro e a Direcção de Estradas de Aveiro. Não tem periodicidade de 

reunião e como já vimos os seus poderes são de aconselhamento. Acham que com esta 

constituição conseguirá aconselhar alguma coisa? (Cláusula Sexta)-------------------------------------  

----------- 9.º - As competências de direcção e coordenação do projecto são prontamente 

atribuídas à Parque Expo 98 S.A. (Cláusula Oitava). Ora, dado o historial da Parque Expo 98 na 

gestão dos dinheiros públicos, decerto que será uma preocupação para todos nós que seja esta 

empresa a dirigir os projectos. Como foi processada esta contratação?---------------------------------  

----------- 10.º - E quanto é que a Polis vai pagar à Parque Expo 98? No acordo está estipulado 

um valor, não diz é quanto ... (Cláusula Oitava, ponto 2) ----------------------------------------------------  

----------- 11.º - O acompanhamento da execução física e financeira dos projectos não será feito 

directamente pelos municípios, mas através do Conselho de Administração da Polis, depois 

através da sua Assembleia Geral, depois através do Conselho de Administração da CIRA, 

depois através da Assembleia Geral da CIRA e aí sim os Municípios. Claro que não tem de ser 

necessariamente assim, mas como não temos os estatutos da sociedade só nos resta supor 

que assim seja, no relacionamento entre accionistas e entidades comparticipadas e as 
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associações e os seus membros. Ou será que os estatutos da sociedade (que não sabemos 

quais são) terão instrumentos de acompanhamento directo dos municípios?--------------------------  

----------- Dir-me-á o Sr. Presidente da Câmara que o que é pedido para ser aprovado é o 

acordo e que quem vai ser accionista é a CIRA. Certo. Mas como estamos a decidir sobre 

dinheiros públicos e projectos do Município de Oliveira do Bairro faz-nos falta mais informação. 

E os contornos deste acordo não são muito claros, convenhamos ... ------------------------------------  

----------- 12.º - Porque que é que não é modelo de gestão do Plano de Requalificação e 

Valorização da Ria de Aveiro que é proposto no Relatório Final do Unir@Ria? Um Director, um 

Conselho Permanente constituído pela CIRA e um Conselho Geral constituído por todas 

aquelas entidades públicas do Conselho Consultivo da POLIS. Porque não? -------------------------  

----------- Gostaríamos, assim, que estas questões fossem esclarecidas de forma que o nosso 

voto pudesse ser verdadeiramente fundamentado.------------------------------------------------------------  

----------- Porque o meu, pelo menos, não está no bom caminho, aliás como todo este processo 

…” ------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- JORGE DIOGO CARDOSO MENDONÇA – que entregou a sua intervenção por 

escrito à Mesa da Assembleia Municipal e que seguidamente se reproduz na sua integra: -------  

----------- “… Importa desde já referir que a criação da Polis é uma aposta política do Governo 

na parceria com os municípios com vista ao aproveitamento de fundos comunitários. --------------  

----------- Nessa circunstância, foi aprovada pelo Conselho de Ministros, em 3 de Junho último a 

Resolução nº 90/2008 que determina a realização de um conjunto de operações de 

requalificação e valorização de zonas de risco e de áreas naturais degradadas situadas no 

litoral. --- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Assim, e sem prejuízo de, no futuro esta iniciativa poder alargar-se a outras zonas do 

País onde tal se justifique, o Conselho de Ministros determinou que para a realização das 

operações que integram o Polis Litoral, fossem constituídas sociedades gestoras das ditas 
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operações para três áreas já identificadas como carecendo imediata intervenção: a Ria 

Formosa, o Litoral Norte e a Ria de Aveiro.----------------------------------------------------------------------  

----------- Acontece que, também em 3 de Junho de 2008, foi publicado o Decreto-Lei n.º 

92/2008, que constitui a sociedade Polis Litoral Ria Formosa — Sociedade para a 

Requalificação e Valorização da Ria Formosa, S. A.;---------------------------------------------------------  

----------- No entanto, relativamente à área da Ria de Aveiro, até à presente data não foi 

publicado qualquer diploma constitutivo da sociedade gestora e coordenadora do investimento 

a realizar no âmbito das intervenções programadas nos termos do respectivo Quadro 

Estratégico, e que antecipadamente já se sabe que será designada “Polis Litoral Ria de Aveiro 

— Sociedade para a Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro, S. A.” ---------------------------  

----------- É por isso que não deixa de ser estranho que, apesar de esta sociedade ainda não ter 

sido legalmente constituída, o Executivo Municipal tenha aprovado e remetido à apreciação e 

votação desta Assembleia Municipal, o acordo relativo à participação do município no capital 

social de uma sociedade que ainda nem sequer existe. -----------------------------------------------------  

----------- Tal conduta, pode não ser certamente sinónimo de distracção, mas pode muito bem 

ser prenúncio de insucesso, consequência de um “encolher de ombros” e de um “faz de conta 

que está tudo bem”, quando não é preciso muita argúcia para reconhecer o contrário!-------------  

----------- É que, relativamente ao teor do acordo relativo à Polis Litoral Ria de Aveiro, não se 

percebe como é que o Executivo Municipal ignorou as muitas deficiências de que o texto 

padece e de que realçam as seguintes: --------------------------------------------------------------------------  

----------- Tal como nos é apresentado, trata-se de um acordo tripartido e que envolve o 

Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, a CIRA 

– Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro – Baixo Vouga, e o Município de Mira. --------  

----------- E se assim é, cumpre perguntar: se o Município de Oliveira do Bairro não é, 

autonomamente, subscritor do dito acordo, por que razão é que o mesmo carece da aprovação 
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desta Assembleia Municipal? ----------------------------------------------------------------------------------------  

----------- É que, senhor Presidente, não podemos esquecer-nos que na última sessão ordinária 

desta Assembleia Municipal, foram aprovados, em minuta, os Estatutos da CIRA, a cuja 

Assembleia Intermunicipal compete, nos termos do art. 16º, al. h), autorizar a associação com 

outras entidades públicas, privadas ou do sector social e cooperativo, a criar ou participar 

noutras pessoas colectivas, e a constituir empresas intermunicipais. ------------------------------------  

----------- Assim sendo, e porque a aprovação deste acordo relativo à Polis Litoral Ria de Aveiro 

é da competência da Assembleia Intermunicipal da CIRA, parece evidente que esta Assembleia 

Municipal não tem competência para o aprovar. Aliás, -------------------------------------------------------  

----------- É mesmo isso que se infere do nº 1 da cláusula décima primeira do documento que se 

analisa, o qual consagra que quem tem que prestar o acordo para a constituição da Polis Litoral 

– Ria de Aveiro S.A. é a CIRA; --------------------------------------------------------------------------------------  

----------- O que, dito por outras palavras, significa que o dito acordo não tem que ser prestado 

pelos municípios que constituem a CIRA. ------------------------------------------------------------------------  

----------- Dito isto, tem que concluir-se que, relativamente ao dito acordo, é absolutamente 

inócua e irrelevante a deliberação desta Assembleia Municipal para a *constituição da Polis 

Litoral – Ria de Aveiro S.A.-------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- No entanto, aceita-se que o Executivo Municipal possa sentir-se confortado com uma 

deliberação favorável desta Assembleia Municipal relativamente ao conteúdo de um acordo em 

que é interveniente a CIRA, comunidade intermunicipal que o município integra. --------------------  

----------- Só que, a ser assim, e passando à análise do dito acordo, o que se verifica é o 

seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- CLÁUSULA PRIMEIRA: o nº 1 refere-se a um Quadro Estratégico da Operação 

constante de um anexo que não consta da documentação distribuída e que, por ser assim, se 

desconhece qual seja; -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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----------- CLÁUSULA SEGUNDA: refere-se a uma sociedade anónima de capitais 

exclusivamente públicos designada Polis Litoral Ria de Aveiro — Sociedade para a 

Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro, S. A. da qual, como já se referiu anteriormente, 

até à presente data não foi publicado qualquer diploma constitutivo; ------------------------------------  

----------- Para além disso, a estrutura accionista mencionada no documento aprovado pelo 

Executivo Municipal, não refere quantas acções compõem o capital social e qual o valor de 

cada acção.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- E assim, o que se conclui é que o Executivo Municipal ao deliberar como deliberou, 

nem sequer se preocupou com o facto de o acordo se referir a uma sociedade anónima da qual 

se desconhecem os respectivos Estatutos, Conselho de Administração e modelo de gestão. ----  

----------- CLÁUSULA TERCEIRA: o teor do seu nº 1 é dúbio quanto à indicação do capital 

social inicial da dita sociedade a constituir, uma vez que em numerário refere 30.500.000,00 € 

(trinta milhões e quinhentos mil euros) e por extenso descreve 30.500,00 € (trinta mil e 

quinhentos euros); -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Para além disso, apesar de referir que a participação da CIRA corresponde a 44% do 

capital social, nada consta do acordo aprovado pelo Executivo Municipal quanto à distribuição 

de acções por cada um dos municípios integrantes da CIRA. ----------------------------------------------  

----------- CLÁUSULA QUARTA: o nº 2 refere-se a uma autorização dos municípios integrantes 

da CIRA directamente abrangidos pelas operações da Polis Litoral Ria de Aveiro, quando o 

certo é que o acordo não é subscrito por estes municípios mas sim pela CIRA; ----------------------  

----------- CLÁUSULA SEXTA: o nº 2 refere que os municípios de Mira e de Espinho integram o 

Conselho Consultivo da Polis Litoral Ria de Aveiro S.A.; assim sendo, qual  a participação 

destes dois municípios no capital social desta sociedade, tendo em conta que o capital social 

da mesma é integralmente realizado pelo Estado Português (56%) e pela CIRA (44%)? ----------  

----------- CLÁUSULA OITAVA: o nº 1 refere que a direcção e coordenação da sociedade a 
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constituir fica a cargo da Parque Expo 98, S.A. até 31 de Dezembro de 2013; -----------------------  

----------- Só que, no nº 2 desta Cláusula Oitava refere a necessidade de acordo prévio para a 

prorrogação dos serviços desta empresa para além de 30 de Junho de 2013. ------------------------  

----------- Ou seja: tal como está consagrado no acordo, a Parque Expo 98, S.A., que surge aqui 

como um verdadeiro braço empresarial e executivo do Ministério do Ambiente para operações 

de requalificação a realizar, exercerá livremente as suas funções até 30 de Junho de 2013; -----  

----------- No entanto, até 31 de Dezembro de 2012 terá de acordar com a Polis Litoral Ria de 

Aveiro S.A. sobre o exercício das suas funções apenas para o 2º semestre de 2013. -------------  

----------- Significa isto que ao aprovar o acordo tal como o mesmo se encontra redigido, o 

Executivo Municipal deliberou sem esclarecer a dúvida relativamente ao período de tempo 

durante o qual a Parque Expo 98, S. A. exercerá a gestão e coordenação global do projecto! ---  

----------- CLÁUSULA OITAVA: embora o nº 2 refira que os serviços a prestar pela Parque Expo 

98, S.A. constituem um encargo da Polis Litoral – Ria de Aveiro S.A., não se refere, 

objectivamente, qual é o valor desse encargo ou sequer qual o critério para a respectiva 

fixação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Ou seja: é evidente a ligeireza com que o Executivo, por unanimidade, aprovou um 

documento do qual consta um valor “em branco” a pagar à prestadora dos serviços de direcção 

e coordenação da sociedade a criar! ------------------------------------------------------------------------------  

----------- Verificando agora a proposta de deliberação relativamente à participação do município 

no capital social na dita sociedade, há que relembrar que o teor do acordo é absolutamente 

equívoco quanto ao valor do capital social inicial da Polis Litoral Ria de Aveiro, S.A.;---------------  

----------- Significa isto que quem, como o Executivo Municipal, deliberou aprovar o acordo sem 

se preocupar em dissipar esta dúvida, «trinta milhões» ou «trinta mil» é uma diferença que nem 

sequer é merecedora de reparo, mais parecendo considerá-la um pormenor irrelevante e sem 

qualquer importância! --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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----------- No entanto, pese embora esta dúvida, o que é certo é que o Executivo Municipal 

deliberou, também por unanimidade, que a participação do município no capital social dessa 

sociedade a constituir, seja de 623.883,00 €; -------------------------------------------------------------------  

----------- O que aqui importa conhecer, é o critério utilizado para fixar o valor dessa participação 

ou seja, por que é o município de Oliveira do Bairro deliberou participar objectivamente com 

esse valor e não com qualquer outro? ----------------------------------------------------------------------------  

----------- Atentando na fundamentação da proposta apresentada, o que dela consta é que a 

Polis Litoral Ria de Aveiro é uma operação em que se perspectiva um investimento total de 

cerca de 96.000.000,00 €, na qual os municípios envolvidos participam com cerca de 15% ou 

seja, com cerca de 14.400.000,00 € e onde os Fundos Comunitários do QREN são o principal 

sustento financeiro, com cerca de 59% ou seja com cerca de 56.640.000,00 €. ----------------------  

----------- Primeira questão: qual a garantia da aprovação das respectivas candidaturas? ---------  

----------- Segunda questão: e no caso de haver candidaturas aos Fundos Comunitários do 

QREN que não sejam aprovadas, as participações municipais serão revistas? Sofrerão 

agravamentos? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- No caso concreto do Município de Oliveira do Bairro, os elementos que nos foram 

fornecidos referem que o investimento total directo será de 1.673.095,00 €, sendo que a 

contrapartida nacional está indicada como sendo de 625.105,00 €. --------------------------------------  

----------- Ora, perante esta estimativa de investimento directo no concelho para o período de 

2009 a 2012, permita-me, senhor Presidente, que lhe coloque a seguinte questão: -----------------  

----------- Sendo o valor de investimento directo de 1.673.095,00 €, como é que este valor se 

compagina com o valor de 3.040.000,00 € consagrado no Plano Plurianual de Investimentos -  

Objectivo 2.4.6 – Requalificação / construção de Parques? ------------------------------------------------  

----------- Senhor Presidente: -----------------------------------------------------------------------------------------  
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----------- Tudo leva a crer que o Executivo Municipal tenha “assinado de cruz” o documento que 

lhe foi apresentado;-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- E há um pormenor que é determinante para essa conclusão: é o facto de o Executivo 

Municipal nem sequer se ter apercebido que a soma das parcelas relativas à «contrapartida 

nacional» está errada uma vez que 445.192,00 € (preservação e requalificação dos valores 

naturais) + 9.130,00 € (informação e promoção territorial) + 170.784,00 € (custos de estrutura, 

gestão, estudos de base, outros) = 625.106,00 € e não 625.105,00 €. ----------------------------------  

----------- É certo que o erro de cálculo é de apenas 1,00 €; ------------------------------------------------  

----------- Mas é um erro que faz toda a diferença, quer quanto à fiabilidade dos documentos 

apreciados, quer quanto à atenção de quem os aprovou. ---------------------------------------------------  

----------- Senhor Presidente: -----------------------------------------------------------------------------------------  

----------- A análise dos projectos de incidência municipal referenciados na proposta suscita-me 

igualmente duas dúvidas que gostaria de ver esclarecidas: ------------------------------------------------  

----------- Em que lugar do concelho fica o «Parque H2Aqua»? --------------------------------------------  

----------- E o «Parque Ribeirinho de Espinhel», fica no nosso concelho ou na freguesia de 

Espinhel, do concelho de Águeda? --------------------------------------------------------------------------------  

----------- E se fica no concelho de Águeda, por que é que a respectiva requalificação aqui surge 

como sendo um projecto de incidência municipal? ------------------------------------------------------------  

----------- Antes de finalizar, permita-me Senhor Presidente, que me refira a outro dos parques 

referidos na proposta, o Parque do Prego, sito em Perrães: -----------------------------------------------  

----------- Como certamente saberá, trata-se de um parque requalificado pela AMRia, em 

Outubro de 2003, e cujo projecto orçou em cerca de 260.000,00 €; --------------------------------------  

----------- Trata-se de um local com uma localização de excelência e dotado de óptimas 

infraestruturas de apoio, e que durante pouco mais de um ano funcionou graças ao 
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empenhamento da associação local; ------------------------------------------------------------------------------  

----------- No entanto, apesar de ter todas as condições para um funcionamento regular, o 

Parque do Prego está inactivo há quase três anos, estando abandonado à sua sorte, com 

instalações frequentemente vandalizadas, sendo actualmente conhecido por ser um local onde 

se consome droga e se exerce a prostituição. ------------------------------------------------------------------  

----------- Perante este quadro, o que os munícipes verificam é que a Câmara Municipal nada 

tem feito para dinamizar o funcionamento deste parque, não procedendo sequer à recolha do 

lixo, e não manifestando às forças de segurança pública qualquer preocupação com a 

necessidade de vigilância do local.---------------------------------------------------------------------------------  

----------- E por isso, senhor Presidente, formulo votos para que a inércia que a autarquia tem 

patenteado relativamente ao Parque do Prego, seja exemplo daquela actuação que a autarquia 

não pode ter relativamente aos parques a requalificar pela Polis Litoral Ria de Aveiro! -------------  

----------- Senhor Presidente, Caros Colegas: -------------------------------------------------------------------  

----------- As zonas húmidas do nosso concelho carecem de uma intervenção urgente e, ainda 

que outras não haja, esta é já razão bastante para que autarcas e munícipes cerrem fileiras e 

levem por diante esta oportunidade de realização de investimento e de valorização e 

qualificação dos nossos espaços ribeirinhos, ao nível ambiental, social e económico. --------------  

----------- É por isso mesmo que, tendo sido apresentado aos Executivos Municipais dos 

municípios que integram a CIRA o relatório final do Polis Litoral da Ria de Aveiro, não posso 

deixar de lamentar o facto de aos membros desta Assembleia Municipal não ter, sequer, sido 

dado qualquer conhecimento do referido relatório, quando é certo que o mesmo se refere a um 

projecto considerado estratégico para o desenvolvimento do nosso concelho.------------------------  

----------- Só que, senhor Presidente, a proposta que está em apreciação não é sobre as 

operações de requalificação e valorização da Ria de Aveiro, mas sim sobre um acordo 

equívoco e confuso, e sobre uma participação do município da qual não se conhece o 
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respectivo critério de fixação. ----------------------------------------------------------------------------------------  

----------- É exactamente por isso mesmo que não a votarei favoravelmente …” ----------------------  

----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – afirmou que a informação 

recebida por parte dos Membros da Assembleia Municipal é pouco esclarecedora, tendo tido 

algumas dificuldades que elaborar uma intervenção sobre este assunto. -------------------------------  

----------- Relembrou que a Assembleia Municipal aprovou o Plano Intermunicipal de 

Ordenamento da Ria de Aveiro, que continha um conjunto de projectos, os quais, parte deles se 

presume agora que sejam levados a efeito por este projecto, pelo que deveria ter sido recebido 

um dossier mais pormenorizado sobre o assunto. -------------------------------------------------------------  

----------- Referiu que pela intervenção do Presidente da Câmara ficou com a ideia de que a 

participação do Município com 623.883,00 € (seiscentos e vinte e três mil oitocentos e oitenta e 

três euros) já incluem a comparticipação de Oliveira do Bairro nos projectos de incidência 

municipal, contudo gostaria de saber como é que se chegou àquele valor, se terá sido utilizada 

alguma fórmula ou algum critério. ----------------------------------------------------------------------------------  

----------- Não havendo mais nenhum Membro que desejasse usar da palavra, foi dado o uso da 

mesma ao senhor Presidente da Câmara, a fim de que este respondesse às questões 

colocadas pelos Membros da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------  

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

iniciou a sua intervenção por esclarecer que nunca assinou nenhum documento “de cruz”.-------  

----------- Informou que decorrerá no dia seguinte o Conselho de Ministros constituirá a 

sociedade, contudo, para que tal suceda é necessário que todas as Assembleias Municipais 

dos Municípios que integram a CIRA remetam a deliberação de aprovação do presente 

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

----------- Referiu estar inscrito em Orçamento de Estado para o ano de 2008, verba para 

constituir a POLIS de Aveiro, pelo que terá de se decidir se existe interesse em que a mesma 
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seja constituída ou não. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Mencionou que os valores advêm de um processo negocial, sendo que inicialmente 

nenhum dos Parque do Concelho era abrangido pelo Projecto. -------------------------------------------  

----------- Mais disse que, uma vez constituída a empresa, existe a segurança que estes 

projectos de âmbito intermunicipal e municipal sejam efectivamente executados, sendo que 

findo o período estabelecido a sociedade extinguir-se-á. ----------------------------------------------------  

----------- Referiu que houve a tentativa de incluir a criação do Parque Verde da Cidade no 

presente Projecto, no entanto tais pretensões revelaram-se infrutíferas uma vez que estaria fora 

geograficamente do mapa estratégico elaborado. -------------------------------------------------------------  

----------- Relativamente ao Parque H2Aqua e ao Parque Ribeirinho de Espinhel, informou que o 

mesmo não pertence ao Concelho de Oliveira do Bairro mas faz parte integrante da Ficha de 

Projecto/Acção que contempla a criação de percursos panorâmicos pedonais e cicláveis com 

pontos de descanso, parques de merendas e locais de observação de aves, nomeadamente no 

Parque da Lagoa no Rêgo, Parque do Carreiro Velho, Parque da Giesta, Parque da Pateira e 

Parque H2Aqua.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Mencionou que o dossier completo se encontra disponível para consulta de qualquer 

Membro da Assembleia Municipal, contudo e tendo em atenção o volume do mesmo entendeu-

se que deveriam seguir com a convocatória os elementos considerados essenciais. ---------------  

----------- Mais disse que o Município de Oliveira do Bairro ao decidir participar por via indirecta 

na sociedade, pois quem participa é a CIRA, constata-se que para que a CIRA possa participar 

e porque irá ter de sair uma verba para aquela entidade, têm as Assembleias Municipais de 

autorizar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Informou que a razão de ser do valor, prende-se com a relação, participação e 

investimento no Município. -------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Referiu que a ideia inicial de tentar incluir o máximo de Parques da zona ribeirinha no 
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Projecto, prende-se com o facto de tentar fazer o máximo de projectos com verbas 

provenientes daquela sociedade.-----------------------------------------------------------------------------------  

----------- Disse que com o presente Projecto se consegue à partida garantir 63% de fundos que 

vão ser investidos no Concelho. ------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Constatou que a divergência que existe entre o valor numérico e o respectivo valor por 

extenso se terá tratado de um lapso. ------------------------------------------------------------------------------  

----------- Informou que todos os POLIS tiveram como objectivo melhorar as condições de vida 

das populações dos Municípios envolvidos e certamente que os Municípios nas reuniões do 

Conselho Executivo da CIRA irão lutar pela realização efectiva de todos os projectos. -------------  

----------- Mais disse que com a participação dos Municípios no capital social da sociedade, com 

os fundos provenientes do QREN propostos para este fim e com a participação de outras 

entidades, estão garantidos os investimentos, o que significa que para um investimento total de 

cerca de 100.000.000,00 € cem milhões de euros, os Municípios comparticipam com 15%. ------  

----------- Acrescentou que o Município de Mira irá comparticipar com cerca de 1.000.102,00 € 

(um milhão cento e dois mil euros) através da subscrição de um Protocolo associado ou 

integrando a sociedade. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Seguidamente foi dado novamente o uso da palavra aos Membros da Assembleia 

Municipal que desejassem intervir. ---------------------------------------------------------------------------------  

----------- JORGE DIOGO CARDOSO MENDONÇA – Reafirmou que não estava contra os 

projectos de requalificação dos Parque, iria votar isso sim, contra o presente acordo. --------------  

----------- Referiu que provavelmente o Presidente da Câmara se terá sentido um pouco 

desconfortável com a falta de informação proveniente da CIRA sobre esta matéria, mas já terá 

algumas responsabilidades por ter analisado os documentos de uma forma tão leve, não se 

tendo apercebido dos erros que os mesmos continham.-----------------------------------------------------  
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----------- Afirmou que não votar a favor, não é o mesmo que votar contra, referindo que se irá 

abster aquando da votação.------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- ANDRÉ DE CAMPOS FEVEREIRO CHAMBEL – referiu que têm de ser remetidos 

aos Membros da Assembleia Municipal os documentos considerados necessários para o 

esclarecimento dos assuntos, e neste caso em concreto a documentação remetida não foi nada 

esclarecedora. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Questionou se a candidatura do Projecto UNIR@RIia se mantém valida, ou se pelo 

contrário este projecto irá ser abandonado.----------------------------------------------------------------------  

----------- Referiu não ter questionado o porquê de não estar ainda constituída a sociedade, o 

que gostava de saber é se já existem estatutos ou projectos de estatutos, de forma a saber se 

os interesses dos domínios públicos e privados em particular do Concelho de Oliveira do Bairro 

irão ser salvaguardados. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- ACÍLIO DIAS VAZ E GALA – afirmou que nem sempre os dados que estão na posse 

da Assembleia Municipal são aqueles que realmente se pretendem e se desejam e infelizmente 

quem pode e manda, nestas situações, não actua da melhor maneira, sendo que, quem pode e 

manda nestas situações é o Governo, custando-lhe tomar uma decisão porque no dia seguinte 

irá haver um Conselho de Ministros e se não houver uma decisão a imagem do Concelho de 

Oliveira do Bairro poderá ficar prejudicada.----------------------------------------------------------------------  

----------- Referiu que se a Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro tomar a decisão política 

de não fazer parte e de não querer assumir um conjunto de compromissos que se 

desconhecem na íntegra, o dedo será certamente apontado, apesar de ser um direito não 

assumir esses mesmos compromissos, pois existem aspectos que não são totalmente 

conhecidos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Mais disse que habitualmente o Presidente da Câmara fala em pormenor e em detalhe 

quando responde aos Membros da Assembleia Municipal, contudo, hoje, sentiu que falou com 
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menos detalhe nas respostas que deu, provavelmente fruto de informações que igualmente lhe 

escaparam, pelo que não se sabe muito bem que salvaguardas existem em todo este processo.

-----------  

----------- Referiu que nenhum programa POLIS que está em desenvolvimento ou em projecção 

de desenvolvimento garante algum tipo de salvaguarda, agora é um facto que aquele programa 

tem sido propiciador de desenvolvimento nos locais onde se desenvolvem. ---------------------------  

----------- Uma decisão positiva, em aprovar o acordo relativamente à participação na POLIS, na 

sua opinião, irá obrigar a monitorização bastante atenta por parte do Município de Oliveira do 

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

----------- Não havendo mais nenhum Membro que desejasse usar da palavra, foi dado 

novamente o uso da mesma ao senhor Presidente da Câmara. -------------------------------------------  

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

referiu que mais nada tinha a acrescentar relativamente ao presente assunto. -----------------------  

----------- Não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi o presente assunto 

colocado à votação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Efectuada a votação, verificou-se que o assunto: 4.1. – Apreciação e votação do 

Acordo relativo à “POLIS LITORAL RIA DE AVEIRO” – Operação Integrada de 

Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro” e da participação do Município de Oliveira 

do Bairro no Capital Social da “Polis Litoral – Ria de Aveiro, S.A.”, por intermédio da 

Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro – Baixo Vouga (CIRA), obteve a seguinte 

votação: 4 Abstenções e 17 Votos a Favor, pelo que foi Aprovado pela Maioria dos 

Membros da Assembleia Municipal o acordo relativo à “POLIS LITORAL RIA DE AVEIRO – 

Operação Integrada de Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro” e a participação do 

Município de Oliveira do Bairro no Capital Social da “Polis Litoral – Ria de Aveiro, S.A.” com 

623.883,00 € (seiscentos e vinte e três mil oitocentos e oitenta e três euros) por intermédio da 
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Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro – Baixo Vouga (CIRA). -------------------------------  

----------- ANDRÉ DE CAMPOS FEVEREIRO CHAMBEL – interveio a fim de proferir uma 

Declaração de Voto.----------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Declarou que era favorável à requalificação e valorização da Ria de Aveiro, contudo 

por coerência com intervenções anteriores e pela importância que dá à forma processual como 

a documentação considerada necessária não foi entregue, não podia deixar de protestar e por 

esse motivo abster-se na respectiva votação.-------------------------------------------------------------------  

----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal GILBERTO MARTINS DA ROSA – 

antes de dar por terminada a presente Sessão da Assembleia Municipal e dado que deve ser 

dado seguimento ao assunto que foi votado e aprovado, questionou os Membros, se tinham 

alguma oposição a que se aprovasse o teor da respectiva deliberação em minuta.------------------  

----------- Não havendo nenhum Membro da Assembleia Municipal que se opusesse, a 

deliberação tomada relativamente ao assunto constante da presente Ordem de Trabalhos, 

considerou-se aprovado em Minuta. -------------------------------------------------------------------------------  

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

a presente Sessão da Assembleia Municipal, na qual se Aprovou em Minuta, a deliberação 

sobre o seguinte assunto constante da Ordem de Trabalhos para votação: 4.1. – Apreciação e 

votação do Acordo relativo à “POLIS LITORAL RIA DE AVEIRO” – Operação Integrada de 

Requalificação e Valorização da Ria de Aveiro” e da participação do Município de Oliveira do 

Bairro no Capital Social da “Polis Litoral – Ria de Aveiro, S.A.”, por intermédio da Comunidade 

Intermunicipal da Região de Aveiro – Baixo Vouga (CIRA), sendo lavrada a presente Acta, que 

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

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


