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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA EM 

VINTE E CINCO DE SETEMBRO DO ANO DE 

DOIS MIL E OITO.---------------------------------------  
 

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

da Câmara Municipal, realizou-se a segunda Sessão Ordinária da Assembleia Municipal do 

corrente ano, com a seguinte Ordem de Trabalhos:-----------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

Actividade Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- 5.2. – Análise e votação para efeitos de Aprovação da 1.ª Revisão ao Plano 

Plurianual de Investimentos, do Plano de Actividades e Orçamento 2008.-----------------------  

----------- 5.3. – Análise e votação para efeitos de Aprovação da participação no I.R.S. dos 

sujeitos passivos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- 5.4. – Análise e votação para efeitos de Aprovação do Lançamento de Derrama 

sobre o lucro tributável sujeito e não isento de IRC. -----------------------------------------------------  

----------- 5.5. – Análise e votação para efeitos de aprovação das Taxas do Imposto 

Municipal sobre Imóveis. -------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- 5.6. – Análise e votação para efeitos de aprovação do valor da Taxa Municipal de 
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Direitos de Passagem. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- 5.7. – Análise e votação para efeitos de aprovação do Protocolo a celebrar entre 

o Município de Oliveira do Bairro e o IEC – Instituto de Educação e Cidadania. ---------------  

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

secretariados por GILBERTO MARTINS DA ROSA 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, os Vereadores Laura Pires, 

Leontina Novo, Manuel Silvestre e Acácio Albuquerque. ----------------------------------------------------  

----------- 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 GILBERTO 

MARTINS DA ROSA, 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 AMÍLCAR ANTÓNIO EUSÉBIO MOTA, CARLOS RAFAEL DA COSTA 

TAVARES, VITOR MANUEL BASTOS DE OLIVEIRA, DUARTE DOS SANTOS ALMEIDA 

NOVO, ACÍLIO DIAS VAZ E GALA, ANDRÉ DE CAMPOS FEVEREIRO CHAMBEL, e 

HENRIQUE SANTIAGO TOMÁS. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

informou, que os Membros Amílcar Mota, Carlos Tavares, Duarte Novo e André Chambel 

tinham solicitado por escrito, a justificação da falta à presente Sessão da Assembleia Municipal 

e a respectiva 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, VICTOR MANUEL DOS SANTOS LOUREIRO e 
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PAULO VIEIRA LOURENÇO, que substituem, respectivamente, os Membros antes indicados. -  

----------- Informou que os Membros Vítor Oliveira, Acílio Gala e Henrique Tomás, tinham 

solicitado igualmente por escrito a justificação da sua falta e respectiva substituição, não tendo 

contudo sido possível efectuar a mesma. ------------------------------------------------------------------------  

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

incluindo-se neste ponto, a aprovação da Acta de 23 de Fevereiro de 2008, tendo o senhor 

Presidente da Assembleia Municipal questionado os Membros da Assembleia Municipal 

presentes, se tinham algum reparo a fazer ao teor da mesma. --------------------------------------------  

----------- Tendo sido solicitado pequenas correcções de pormenor à referida Acta foi 

seguidamente colocada à consideração dos Membros da Assembleia Municipal a aprovação da 

mesma. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Efectuada que foi a Votação, a Acta, datada de 27 de Junho de 2008, foi Aprovada 

por Maioria, com 4 Abstenções. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

informou ter recebido da parte da Câmara Municipal, um ofício a solicitar o agendamento em 

aditamento de mais dois assuntos, por razões de urgência e que são os seguintes: Análise e 

votação da Proposta de Participação de Município de Oliveira do Bairro na Entidade Regional 

de Turismo do Centro e Análise e votação da Proposta de Adesão e Aprovação dos Estatutos 

da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro/Baixo-Vouga (CIRA), assuntos estes que 

foram aprovados por unanimidade e em minuta na Reunião de Câmara de 25/09/2009------------  

----------- Mais esclareceu em relação a esta questão que mais à frente no decurso da 

Assembleia Municipal colocará à consideração dos Membros a inclusão destes dois pontos na 

Ordem de Trabalhos da presente Sessão. -----------------------------------------------------------------------  

----------- Deu ainda a conhecer ter recebido uma Circular da ANMP acerca das Transferências 

das Competências no âmbito da Educação, matéria que considera bastante relevante e que em 
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breve remeterá a todos os Membros da Assembleia Municipal. -------------------------------------------  

----------- 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 ARSÉLIO CANAS – referiu que as Estradas Nacionais que 

atravessam a Freguesia da Mamarrosa necessitam de uma sinalização horizontal mais visível, 

e da demarcação de passadeiras.----------------------------------------------------------------------------------  

----------- Referiu ainda que os automóveis pesados, nomeadamente articulados, têm muita 

dificuldade em fazer a pequena rotunda do cruzeiro, junto ao antigo posto dos CTT e tendo em 

atenção que os terrenos à volta permitem fazer um alargamento da mesma solicitou que fosse 

equacionada esta questão. -------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Em seguida referiu que ainda se está à espera que se cumpram as promessas 

efectuadas de construção de passeios desde a Rotunda das Obras Sociais até ao Parque do 

Rio Novo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Alertou para o facto de a Freguesia da Mamarrosa ter assistido nos últimos tempos a 

uma série de roubos diversos e assaltos a viaturas. ----------------------------------------------------------  

----------- Referiu que há cerca de três anos foi indigitado pelo Presidente da Assembleia 

Municipal para fazer parte integrante do Conselho Municipal de Segurança, contudo, ao que 

tem conhecimento esse órgão nunca tomou posse.-----------------------------------------------------------  

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

referiu que o País está a viver um período de grande insegurança e que é generalizado, sendo 

que a população clama por mais segurança, contudo não é possível colocar um polícia em 

cada esquina, sendo que, na sua opinião, o que está na raiz destes problemas prende-se com 

a educação e o ambiente familiar, sendo obviamente angustiante verificar que também Oliveira 
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do Bairro está a sofrer os efeitos deste fenómeno -------------------------------------------------------------  

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

ANTES DA ORDEM DO DIA, tendo o senhor Presidente da Assembleia Municipal questionado 

os Membros presentes se desejavam usar da palavra, tendo posteriormente dado o uso da 

mesma ao primeiro interveniente. ----------------------------------------------------------------------------------  

----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – entregou a sua intervenção 

por escrito à Mesa, pelo que se transcreve de seguida a mesma na sua íntegra: --------------------  

----------- “… Esta é a primeira Assembleia Municipal depois da abertura do ano escolar e por 

isso gostava de fazer algumas considerações sobre a área da educação. -----------------------------  

----------- Lembro-me do tempo em que as nossas responsabilidades enquanto autarcas locais 

sobre esta área eram mínimas. A situação hoje é diferente, a nossa responsabilidade é muito 

maior, por isso entendo que devemos trazer esta área para o centro do debate político.-----------  

----------- Como é do conhecimento público, com a aprovação do decreto-lei n.º 144/2008, o 

governo iniciou um processo de transferência de competências para as autarquias locais. Este 

processo está a ser feito de uma forma faseada e na primeira fase decidiram aderir a este 

protocolo mais de 90 municípios. Segundo julgo saber o Município de Oliveira do Bairro foi 

daqueles que decidiu não aderir. Julgo que este assunto é de tal forma importante que é 

oportuno o Sr. Presidente partilhar connosco a visão que o executivo municipal tem desta 

questão, que estou certo terá sido amplamente discutida em reunião de Câmara.-------------------  

----------- Ainda sobre a área da Educação, gostava de deixar aqui a minha percepção sobre a 

abertura do ano escolar no Concelho. ----------------------------------------------------------------------------  

----------- É com agrado que verifico uma oferta elevada de actividades extra-curriculares 

dinamizadas pela autarquia. Em particular o ensino da língua Inglesa e a sua oferta a partir do 

1º ano do primeiro ciclo é muito relevante. Gostava de saber se esta oferta é feita a todas as 

crianças ou se neste momento ainda é só em algumas escolas? Mas queria também dizer que 



 

Sessão da Assembleia Municipal de 25.09’08   6|64 

criar a oferta de actividades extra-curriculares é só um primeiro passo no processo. É 

importante garantir que estas actividades de facto funcionam e funcionam bem. E aqui devo 

dizer que ainda há muita coisa a fazer. Era importante, por exemplo, que os pais recebessem 

no início do ano escolar um papel com o nome da actividade, com o nome do responsável, com 

os objectivos dessa actividade, com o programa e com a calendarização. Pois sendo estas 

actividades extra-curriculares e tendo um carácter menos formal, não quer dizer que sejam 

feitas de forma menos séria. De forma mais ou menos descontraída podem-se fazer coisas 

muito interessantes, e com um impacto grande sobre as crianças, é necessário é faze-las de 

forma bem organizada, planeada e envolvendo os pais no processo.------------------------------------  

----------- Uma outra questão que está de alguma forma relacionada com a abertura do ano 

escolar, ou que pelo menos se agudiza mais com o ano escolar em funcionamento são as 

acessibilidades para peões e ciclistas. O número de crianças que vão a pé para a escola é 

cada vez menor, o que é mau porque deixam de andar e deixam de usufruir do prazer de ir para 

a escola com os amigos, e passam a andar mais carros na estrada. Ainda me lembro de como 

era agradável virmos e irmos todos juntos para e da escola. Mas hoje as crianças que o fazem 

põem seriamente em risco a sua própria vida, pois as condições para os peões são pouco 

melhores do que aquelas que eram há 30 anos, quando eu ia a pé para a escola, e os carros 

multiplicaram-se por um factor de 20 ou 30. ---------------------------------------------------------------------  

----------- Só para dar um exemplo concreto, a rua que vai do Cruzeiro de Oiã para a Escola é 

“criminosa”, pois há sítios em que o passeio tem menos de 10 cm, há uma casa do lado 

esquerdo, quem desce, que retira completamente a visibilidade a carros e a peões, por isso, 

ocorrer ali uma desgraça não pode ser motivo de espanto para ninguém. Neste caso concreto 

nem me parece que seja assim tão difícil resolver o assunto, pois do lado direito há ali duas ou 

três casas com espaço à frente, cujos proprietários poderiam ser persuadidas a ceder meio 

metro de terreno para que pelo menos de um dos lados se construísse um passeio que desse 

um mínimo de segurança às crianças que frequentam e vão durante muitos anos continuar a 
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frequentar aquela escola, pois ainda não vi ninguém dizer que a escola vai sair daquele sitio, 

por isso é necessário criar condições. Mas não é só essa rua do centro de Oiã que tem 

problemas, todas elas têm, porque Oiã nunca foi pensada para a densidade populacional que 

tem hoje. Em tempos solicitámos ao Dr. Acilio Gala que fizesse um estudo sobre a mobilidade 

no centro de Oiã, para de facto se poder dar passos seguros em vez de atacar situações de 

forma casuísta. Esse estudo nunca avançou e a situação está obviamente cada vez pior e vai 

continuar a piorar se nada de fizer, e é um erro pensar-se que nada se pode fazer. De facto 

pode-se fazer muito pois existem um conjunto de arruamentos em terra batida que alargados e 

arranjados poderiam resolver muito dos problemas. Mas as coisas fazem-se sempre por 

metade e de forma casuísta, por exemplo, recentemente colocou-se brita num arruamento que 

sai dali de antes da escola e vai dar quase em frente à Levira. Esta rua pode de facto desviar 

muito trânsito mas no estado em que está será certamente usada por muito pouca gente.--------  

----------- Ainda há poucos dias falava com um miúdo de 11 anos. O miúdo que mora no centro 

Oiã e vai de bicicleta aos treinos ao campo de futebol. São menos de mil metros, só que para 

vir, o miúdo e a bicicleta, têm que atravessar a estrada nacional às 7h30m da tarde e tem que 

passar pelos semáforos. E eu interrogava-me se um dia vou deixar os meus filhos fazerem uma 

coisa destas. Faz todo o sentido os miúdos deslocaram-se de bicicleta, mas há o ir e voltar e há 

o ir e ficar na estrada. Mais uma vez esta é uma situação que se poderia resolver de forma não 

muito complicada, pois existem um conjunto de arruamentos de terra batida que passam ali 

perto do campo de futebol que podiam ser usado para permitir que os miúdos pudessem aceder 

ao campo a pé ou de bicicleta sem terem que o fazer pela estrada nacional.--------------------------  

----------- Vieram recentemente a público notícias que a autarquia vai avançar como uma rede 

ciclável a interligar vários parques do Concelho. Faz muito bem! Pois temos zonas ribeirinhas 

muito bonitas no nosso Concelho que importa dar a conhecer, mas também é importante criar 

condições para que as pessoas (miúdos e graúdos) possam usar a bicicleta no seu dia-a-dia. E 

para isso muitas vezes não são precisas pistas cicláveis, é preciso é reservar nas estradas 
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bermas suficientemente largas para as bicicletas e colocar marcações, para delimitar de forma 

clara o espaço dos carros e o espaço das bicicletas. Já agora porque Águeda também vai 

avançar com uma rede ciclável era interessante que as duas redes ficassem interligadas.--------  

----------- Mas falando em parques, o parque da Seara, precisa de manutenção urgente. Não sei 

bem de quem é a responsabilidade, se da junta de Oliveira do Bairro, se da junta de Oiã, se da 

Câmara Municipal, mas é necessário intervir. A zona de brincadeiras dos miúdos apresenta 

riscos enormes com tábuas soltas e em falta, pregos à vista, e o parque é visitado 

semanalmente por centenas de pessoas. ------------------------------------------------------------------------  

----------- Mas por falar em perigos queria aqui deixar um último reparo. Veio noticiado no jornal 

que um jovem faleceu no Concelho ao cair inadvertidamente num poço. Quem der uma volta 

pelo Concelho vai verificar que existem centenas de poços a descoberto, muitos deles em 

elevado estado de degradação e representando um perigo grande. Eu não sei a quem compete 

fiscalizar e qual é a lei que se aplica, mas era importante sensibilizar os proprietários para a 

necessidade de acautelar estas situações. ----------------------------------------------------------------------  

----------- E vou terminar, julgo que já deixei aqui várias sugestões que podem ser aproveitadas 

em época de eleições para mostrar obra. Para terminar, gostava só de vos contar uma coisa 

que me disse em tempos um velho amigo, dizia ele: “Estamos em época de eleições quando o 

presidente da Câmara começa a aparecer mais vezes no jornal da terra que a Lili Caneças na 

Caras”. E eu, porque as vezes sou um bocado distraído, ao ler o Jornal da Bairrada da semana 

passado sobressaltei-me e pensei para comigo “Já! Mas a avenida ainda nem está pronta!” …”  

----------- NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA – referiu ter ficado incomodado 

com algumas frases que foram reproduzidas pela Comunicação Social e que tinham como alvo 

o Presidente da Mesa da Assembleia Municipal. Que merece outro respeito e outra 

consideração, embora reconheça que quem ocupa cargos públicos tem de estar preparado 

para a exposição social que isso acarreta.-----------------------------------------------------------------------  
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----------- Disse que não retira qualquer palavra à intervenção por si proferida na penúltima 

Sessão da Assembleia Municipal, uma vez que nada disse que não possa ser explicado à luz 

de uma leitura dos factos envolvidos no assunto então tratado e de uma lógica de interpretação 

das consequências políticas da matéria abordada, não tendo existido qualquer excesso de 

linguagem, não tendo caluniado nem denegrido ninguém. --------------------------------------------------  

----------- Mais disse que essa Acta não reproduzia a intervenção que se seguiu à sua e da 

responsabilidade do Membro André Chambel, precisamente o Membro que solicitou a 

correcção à Acta por entender que não estava claro ou havia algumas omissões em relação 

aquilo que teria dito, considerando curioso que, pelo contrário, nada tenha dito sobre as 

omissões à sua própria intervenção.-------------------------------------------------------------------------------  

----------- Referiu que a opção tomada pela não transcrição integral da intervenção do Membro 

André Chambel, só dignifica o Órgão Assembleia Municipal, pois se assim não fosse, teria-se 

de registar no documento formal do mais importante Órgão do Poder Autárquico um conjunto 

de adjectivos e substantivos pouco dignos desta Assembleia. ---------------------------------------------  

----------- Disse ainda que a linguagem utilizada pelo Membro André Chambel, foi, essa sim 

indigna e caluniosa, sendo certamente excessos de linguagem tidos no calor de uma discussão 

inflamada pela defesa daquilo que todos consideram o melhor para o Concelho, tendo sido 

certamente esta a leitura que fez o Presidente da Mesa da Assembleia Municipal e que por 

esse facto quis poupar o Membro André Chambel e a Assembleia Municipal de ver 

reproduzidas em papel as tristes e desagradáveis palavras proferidas pela sua boca.--------------  

----------- Seguidamente deu os parabéns ao CDS/PP pelo que considerou como um 

extraordinário momento de criatividade política que aconteceu em Oliveira do Bairro, mais 

concretamente um voto de congratulações proposta pelos Vereadores do CDS/PP à sua 

bancada na Assembleia Municipal, questionando qual seria a opinião daqueles Vereadores se 

também ele propusesse a atribuição de votos de congratulação aos membros do Executivo do 

PPD/PSD. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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----------- Mais disse que as congratulações e os votos de louvor devem partir de terceiros, 

considerou no entanto que esta situação se deverá ao facto de ninguém elogiar os Membros da 

Bancada do CDS/PP, vêem-se forçados a recorrer ao auto-elogio.---------------------------------------  

----------- Disse ainda que a Oposição refere que o actual Executivo Municipal se farta de gastar 

dinheiro e esbanjar recursos, no entanto, quando confrontados com a questão: onde é que se 

está a gastar mal e a esbanjar recursos, a resposta é: nos envelopes e nos cartazes. 

Considerou esta resposta como um elogio à gestão de recursos escassos. ---------------------------  

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

agradeceu a forma como este Membro se dirigiu ao Presidente da Mesa, referindo que este não 

pretende estar acima de toda e qualquer crítica, mas somente prestigiar da melhor forma 

possível o Órgão Assembleia Municipal e para isso necessita da solidariedade de todos os 

Membros da Assembleia Municipal, pois estão em causa valores que são colectivos.--------------  

----------- JOÃO PAULO CASTELO DA ASSUNÇÃO SOL – questionou para quando se prevê a 

resolução definitiva do estrangulamento da via de circulação junto à Rotunda dos Sobreiros em 

Vila Verde, questão esta que já por diversas vezes colocou na Assembleia Municipal, contudo 

ainda nada foi levado a efeito no local, considerando estar em perigo a segurança das pessoas. 

----------- Considerou que as estradas que ligam o Campo de Futebol de Vila Verde à Caneira e 

a Caneira ao Parque da Seara são vias com bastante trânsito, devendo equacionar-se a 

respectiva beneficiação à semelhança do que já sucedeu com outros caminhos municipais com 

o betuminoso resultante da requalificação da auto-estrada. ------------------------------------------------  

----------- Alertou para os maus cheiros que vêm sendo largados pelos tubos de respiração do 

sistema de saneamento, que em certas alturas são absolutamente insuportáveis junto a alguns 

destes respiradouros, tendo conhecimento de um caso em que as pessoas de noite tiveram de 

sair da sua casa até o ambiente lá dentro se tornar respirável. --------------------------------------------  

----------- Ainda em relação a esta situação relembrou que se uma empresa ou um particular for 
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encontrado a poluir ou a fazer despejos ilegais é imediatamente punido, pelo que, aquela 

situação é difícil de entender. Confessou não saber que o problema deve ser imputado à 

Câmara Municipal ou à SIMRIA, ou se às duas entidades, entendendo que as Instituições 

Públicas devem ser as primeiras a dar o exemplo e a cumprir a legislação, pois esta é uma 

questão de saúde pública. --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

reiterou o pedido formulado pelo Membro João Sol, já que, no seu caso em particular, a sua 

habitação está numa zona especialmente vulnerável a esse tipo de maus cheiros, reforçando 

por isso mesmo a recomendação à Câmara Municipal para que a questão fosse solucionada. --  

----------- HENRIQUE MANUEL OLIVEIRA CARRIÇO – que apresentou a sua intervenção por 

escrito à Mesa da Assembleia Municipal, transcrevendo-se a mesma na sua íntegra: --------------  

----------- “… Quero começar por enaltecer o trabalho que foi feito pela Câmara Municipal com o 

apoio da Junta de Freguesia, o grande sucesso da Feira Medieval, vedação do Parque do Rio 

Novo, vedação da Vala e do Lago bem como de todo o trabalho que houve na terraplanagem, 

compactação e remodelação de terrenos. -----------------------------------------------------------------------  

----------- Feira Gastronómica em Agosto não houve apoio por parte da Câmara Municipal, não 

entendo, os critérios deviam ser iguais para todas as Juntas de Freguesia e houve algumas que 

receberam 2500€ para o mesmo tipo de evento.---------------------------------------------------------------  

----------- A inauguração do Instituto de Educação e Cidadania uma grande obra um marco que 

muito vai dignificar a Vila da Mamarrosa, e explico deste modo a minha ausência, ainda estava 

de férias no norte do País, mas senhor Presidente vamos agora falar das partes menos boas a 

iluminação exterior ainda não está ligada e a solução urbanística para toda a zona envolvente à 

Igreja não é conhecida.------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- A Rede de Saneamento dos lugares: Quinta da Gala, Malhapãozinho e Quinta do 

Cavaleiro, está concluída mas para quando o alcatroamento definitivo das vias rodoviárias, a 
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Quinta do Cavaleiro está numa nuvem de pó. ------------------------------------------------------------------  

----------- A Rua das Obras Sociais que necessita com grande urgência de tapete betuminoso, 

estacionamento e passeios, obra já prometida.-----------------------------------------------------------------  

----------- O passeio da Rua da Banda Filarmónica da rotunda até ao Parque do Rio Novo, obra 

já prometida.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- O terminar dos passeios da rua do Vale e da rua da Quinta do Gordo.----------------------  

----------- O loteamento do terreno do Depósito da Água para moradias do Tipo Social. ------------  

----------- É necessário agora optimizar alguns projectos que foram já prometidos …”---------------  

----------- Referiu ainda que o piso do Pavilhão Municipal necessita urgentemente de ser 

substituído, alertando que após essa substituição ser levada a efeito, mais nenhum evento que 

não tenha carácter desportivo deveria ser levado a efeito naquele espaço pois danifica o piso, 

optando-se antes pelo Espaço Inovação. ------------------------------------------------------------------------  

----------- Questionou para quando está previsto a implementação de estacionamento e 

passeios nos arruamentos próximos ao IPSB.------------------------------------------------------------------  

----------- JORGE DIOGO CARDOSO MENDONÇA – entregou a sua intervenção por escrito à 

Mesa, pelo que se transcreve de seguida a mesma na sua íntegra:--------------------------------------  

----------- “… No reinício de mais um novo ano lectivo, outras duas Escolas do concelho, as de 

Perrães e do Troviscal, abriram portas depois de devidamente requalificadas e melhoradas. ----  

----------- É, evidentemente, uma medida com a qual me congratulo, e por isso mesmo, felicito o 

Executivo pela recuperação destes edifícios que, apesar de vocacionados para o ensino, serão 

a curto prazo, certamente afectados a outros fins.-------------------------------------------------------------  

----------- Relativamente à adesão do município à Semana Europeia da Mobilidade, e apesar de 

se tratar de uma iniciativa que teve em vista a consciencialização para as deslocações em 

transportes públicos, tenho de repetir hoje a pergunta que aqui fiz exactamente há um ano: -----  
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----------- Porque é que o Executivo Municipal não aproveitou a oportunidade para promover a 

utilização dos TOB, a título gratuito durante toda a semana, cativando os munícipes para a 

utilização de transportes públicos, e encorajando-os para estilos de vida mais ecológicos e mais 

saudáveis?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Senhor Presidente: após algumas realizações, já era tempo de se ter concluído que 

não é com a mera interdição da Avª Dr. Abílio Pereira Pinto ao tráfego motorizado, e com o 

desenvolvimento de um programa infantil de características lúdicas, que se consegue 

sensibilizar os munícipes para a diminuição da poluição atmosférica e do ruído, resultantes da 

circulação automóvel! -------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Aliás, trata-se mesmo de um tipo de programa inadequado, e que faria muito mais 

sentido se, por exemplo, fosse incluído num evento alusivo ao Dia Mundial do Coração que, ao 

que se sabe, o município nem sequer regista. ------------------------------------------------------------------  

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

----------- Como já tive ocasião de referir nesta Assembleia Municipal, há inúmeros casos de 

sujeitos passivos que não são tributados em sede de IMI, de acordo com a composição física 

actual dos seus prédios urbanos, mas sim de acordo com a composição física anterior; ----------  

----------- Surpreendentemente, verifica-se pela documentação que nos foi distribuída, que um 

desses casos de contribuintes relapsos é exactamente o próprio Município. --------------------------  

----------- Refiro-me à proposta de protocolo a celebrar entre o Município e o Instituto de 

Educação e Cidadania, no qual o prédio do Município está identificado como sendo um rústico 

onde se encontra implantado um edifício de três pisos. ------------------------------------------------------  

----------- O que isto significa é que o Município, apesar de estar a utilizar esta construção 

normalmente para os fins a que a mesma se destina, não procedeu ainda à sua participação 

fiscal para efeitos de avaliação em sede de IMI, mantendo-o inscrito como rústico, e assim 

inviabilizando a respectiva avaliação fiscal;----------------------------------------------------------------------  
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----------- Como em sede de IMI os prédios urbanos se presumem concluídos quando se torna 

possível a sua normal utilização para os fins a que se destinam, passando a ser utilizados a 

título não precário, a arrecadação da receita de IMI pelo Município, estaria prejudicada se, 

neste caso, o sujeito passivo fosse um qualquer sujeito não isento desse imposto! -----------------  

----------- É pois uma situação que importa rectificar, até porque este não é, seguramente, um 

exemplo de que qualquer Município possa orgulhar-se de dar aos seus munícipes contribuintes.

-----------  

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

----------- Quando no suplemento do Boletim Informativo se lê que, na reunião do dia 31 de 

Julho de 2008, foi deliberado «ratificar o despacho do Presidente da Câmara datado de 

14/07/2008», que tipo de informação é que o Executivo consegue, em concreto, dar aos 

munícipes?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Uma outra questão: já há novidades sobre a abertura de concurso do Novo Palácio da 

Justiça? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Reportando-me agora ao programa Comemorativo do Dia da Cidade, verifico que o 

Executivo Municipal acolheu a sugestão / proposta que há uns meses atrás aqui apresentei 

com vista a uma possível programação da comemoração do Dia de Feriado Municipal, tendo 

incluído a realização de uma Sessão Solene.-------------------------------------------------------------------  

----------- No entanto, seria bom que, futuramente, esta Sessão Solene fosse agendada para um 

horário adequado; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- É que, Senhor Presidente, sendo o mês de Agosto uma época em que uma boa parte 

dos munícipes está fora do concelho por se encontrar em gozo de férias, é quase certo que a 

minoria que está no concelho está a trabalhar; ----------------------------------------------------------------  

----------- E assim, agendar uma Sessão Solene para as 9h 30m, é impor ao Senhor Presidente 

a aos Senhores Vereadores, o incómodo acrescido de terem de estabelecer contactos prévios 
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para garantir a presença de algumas pessoas, para que a sala não esteja vazia;--------------------  

----------- Era bom que esta situação fosse ponderada e devidamente revista. ------------------------  

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

----------- Quando funcional, pode ler-se nos conteúdos do site autárquico, um estranho dialecto 

que se refere, e passo a citar, a Cegonhas-branca, a Garças-real, a Garças-branca, a Águias-

sapeira, a Milhafres-preto, a lagoas feitas por antigas extracções de barro, hoje lindíssimas 

paisagens (quase) naturais, a cereiais, à talhada dourada da Igreja Matriz de Oiã e à 

documentação variadae de depoimentos sempro com o elo da música a unir a Bairrada, 

existentes no Museu de Etnomúsica da Bairrada; ------------------------------------------------------------  

----------- Estes factos suscitam-me uma pergunta, com a qual termino esta intervenção: ----------  

----------- Como membro de pleno direito da Associação da Rota da Bairrada, o que é município 

tem feito para divulgar e promover este património concelhio, assim ampliando a diversidade da 

oferta turística e da sua divulgação regional? …” --------------------------------------------------------------  

----------- Seguidamente referiu ter uma proposta de Voto de Pesar pelo falecimento do Eng.º 

Adolfo Roque para ser colocado à votação. ---------------------------------------------------------------------  

----------- MANUEL DA CONCEIÇÃO PEREIRA – referiu existir um clima de insegurança na 

Freguesia de Bustos dado haver algumas acções de vandalismo contra a toponímia, 

sinalização de trânsito e ainda assaltos à própria Junta de Freguesia, pelo que, solicitou que 

fosse urgentemente revisto o licenciamento de estabelecimentos que laboram até às seis da 

manhã, pois se não houver actividade comercial as Forças de Segurança controlam muito 

melhor e muito mais as pessoas que se deslocam fora de horas, tendo solicitado que o 

Conselho Municipal de Segurança passasse a exercer as suas funções.-------------------------------  

----------- Caso a E.M. 596, à entrada de Bustos, não seja mais alargada, solicitou que os 

passeios, quem circula de Bustos para a Feiteira, sejam repostos uma vez que a via se 

apresenta bastante perigosa, havendo constantes despistes.----------------------------------------------  
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----------- Alertou para o facto de mesmo com a repavimentação da E.M. 596, na zona da 

Feiteira, a Drenagem de Águas Pluviais não foi devidamente cuidada, dado que, com as 

primeiras chuvas formou-se novamente uma grande lagoa, pelo que, solicitou que aquela 

drenagem fosse convenientemente efectuada. -----------------------------------------------------------------  

----------- Outra preocupação que manifestou foi o facto de a sinalização horizontal necessitar 

urgentemente de ser reparada, pois desgasta-se com grande facilidade.-------------------------------  

----------- JORGE FERREIRA PATO – referiu que na última Assembleia Municipal a Bancada do 

PSD se tinha referido ao Relatório Financeiro Anual dos Municípios Portugueses e que em 

2005 o Município de Oliveira do Bairro figurava positivamente apenas no indicador “Município 

que não Apresenta Receitas por Cobrar”. Em 2006, ano da responsabilidade do PSD, Oliveira 

do Bairro foi o 12.º classificado no rácio “Peso das Despesas com Pessoal nas Despesas 

Totais” e 31.º no rácio “Peso das Despesas de Investimento no Computo da Despesa Total”, 

tendo concluído que com três rácios positivos e nenhum negativo, Oliveira do Bairro é um dos 

melhores Municípios com melhorias evidentes na gestão financeira. ------------------------------------  

----------- Mais disse que como é habitual no PPD/PSD de Oliveira do Bairro, somente foi 

mostrada uma parte da realidade, tendo mostrado apenas aquela que lhe convém, pois 

esqueceram-se de dizer que em relação a 2005 uma parte significativa dos rankings não são os 

mesmos relativamente aos actuais, pelo que não se podem estabelecer comparações entre 

dois anos que não foram comparados e analisados pelos mesmos indicadores. ---------------------  

----------- Referiu ainda, não ter sido divulgado um facto fundamental, é que em ambos os 

indicadores em que Oliveira do Bairro aparece pela primeira vez como um dos melhores de 

2006, o Concelho piorou em relação ao ano anterior, ou seja, o último ano do CSD/PP foi 

melhor que o primeiro ano do PPD/PSD, pelo que se assiste a uma situação caricata que foi a 

Bancada do PPD/PSD a elogiar orgulhosamente o resultado de um Executivo e a dizer que 

houve uma melhoria. Afinal, fazendo as contas verifica-se que piorou naquilo que veio elogiar, o 

que significa que foi mais um elogio da mediocridade. -------------------------------------------------------  
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----------- Mais disse que o que vale ao PPD/PSD de Oliveira do Bairro, é o facto de o que se 

passa na Assembleia Municipal raramente sai para fora das quatro paredes, sendo pois 

essencial que a imprensa comece a relatar os factos para que a população saibam quem é que 

escamoteia a verdade.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Em seguida mencionou que ficava à espera de uma resposta à questão levantada pelo 

elemento do público, quando este afirmou que há três anos que o Conselho Municipal de 

Segurança aguarda pela tomada de posse. ---------------------------------------------------------------------  

----------- Para terminar referiu ter uma Moção de Confiança à Mesa para apresentar à votação 

dos Membros da Assembleia Municipal.--------------------------------------------------------------------------  

----------- CARLOS ASCENSÃO DA CONCEIÇÃO – entregou a sua intervenção por escrito à 

Mesa da Assembleia e que seguidamente se transcreve na íntegra:-------------------------------------  

----------- “… Gostaria apenas de colocar uma questão ao Sr. Presidente da Câmara Municipal 

de Oliveira do Bairro:---------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Sr. Presidente: há alguma(s) iniciativa(s) preparada(s) pela autarquia no sentido de se 

associar às Jornadas Europeias do Património que se avizinham, e que possa(m) contribuir 

para dar mais sentido ao outdoor onde se lê que Oliveira do Bairro é património? …” --------------  

----------- GILBERTO MARTINS DA ROSA – referiu que na Sessão da Assembleia Municipal de 

24/02/2006 foi deliberado indicar o seu nome na qualidade de representante do Município no 

Conselho Consultivo do Hospital de Anadia. --------------------------------------------------------------------  

----------- Esclareceu nunca ter sido convocado para nada, tendo passado algum tempo 

contactado a Administração daquele Hospital, onde foi informado que a composição tinha sido 

enviada para o Ministério da Saúde, contudo esse mesmo Conselho nunca se chegou a formar. 

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

este respondesse a algumas das questões colocadas pelos Membros da Assembleia Municipal. 
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----------- Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 

confirmou que Oliveira do Bairro não aderiu ao Processo de Transferência de Competências no 

âmbito da Educação, esclarecendo que teve a oportunidade de estar presente em duas 

Reuniões com a Directora Regional do Centro, tendo muitas outras reuniões sido marcadas e 

posteriormente desmarcadas. ---------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Mais disse que desde a primeira reunião que Oliveira do Bairro manifestou abertura 

em assumir essas mesmas competências, desde que viessem acompanhadas do respectivo 

pacote financeiro, no entanto sobre esta questão nunca houve qualquer resposta.------------------  

----------- Revelou que numa segunda reunião foram colocadas diversas questões a que 

também a DREC nunca deu qualquer resposta.----------------------------------------------------------------  

----------- Mencionou ainda que quando se abordava a questão das obrigações do Governo, 

nomeadamente obras de grande vulto que são necessárias nas Escolas, principalmente na de 

Oliveira do Bairro, foi avançado um valor, considerado completamente irrisório face ao que é 

efectivamente necessário gastar e foi essa resposta que foi dada à DREC. ---------------------------  

----------- Reafirmou que a Câmara Municipal poderá prestar um melhor serviço pela 

proximidade, pelo conhecimento das realidades, mas também tem responsabilidade perante 

toda a gente, de gerir convenientemente os recursos. Não sendo desta forma que se fazem 

transferência de competências. -------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Sobre os passeios com dez centímetros de largura, referiu que todas as Escolas que 

irão ser construídas terão estacionamentos suficientes com locais de paragem fora da faixa de 

rodagem, tendo-se tentado situar as mesmas em zonas mais recatadas nos dias de hoje. -------  

----------- Referiu que a estrada que liga a actual Escola à zona da Levira já foi beneficiada e é 

uma das estradas alternativas que os estudantes e os praticantes desportivos podem utilizar, 

não poderão é os condutores circular na mesma como se tratasse de uma via rápida. -------------  

----------- Em relação ao Parque da Seara referiu que as responsabilidades cabem à Junta de 
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Freguesia de Oliveira do Bairro e à Junta de Freguesia de Oiã devido à sua localização, mas 

tomou nota das preocupações e a Câmara Municipal irá actuar em conformidade. ------------------  

----------- Quanto à questão dos poços, referiu haver muitos que se encontram ao abandono e 

há bem pouco tempo um poço desabou junto a um local de passagem e a Câmara Municipal 

teve de actuar rapidamente e agora está a averiguar de quem é a responsabilidade, uma vez 

que os proprietários sãos os primeiros responsáveis. --------------------------------------------------------  

----------- Relembrou que desde o início do Mandato que tem defendido que os Jornais deviam 

informar sempre a verdade fosse ela qual fosse.---------------------------------------------------------------  

----------- Relativamente à questão do estrangulamento junto à rotunda em Vila Verde referiu 

que tem sido efectuadas diligências junto do proprietário do terreno, mas as marcas que 

ficaram do anterior executivo têm sido um entrave. -----------------------------------------------------------  

----------- Acerca do material fresado da auto-estrada, após uma recolha de amostras, foi a 

Câmara Municipal informada que as análises deram todas negativas, pelo que o material será 

utilizado nos caminhos de todas as Freguesias do Concelho.----------------------------------------------  

----------- Sobre a questão dos maus cheiros nos respiradouros, referiu que já outras pessoas se 

referiram ao mesmo, contudo este é um projecto da responsabilidade da SIMRIA e tanto quanto 

sabe cumpre o que está regulamentado, no entanto esta é uma situação que também preocupa 

a Câmara Municipal, pois deve defender o bom ambiente no Concelho, pelo que irá tentar junto 

da SIMRIA para que estes corrijam o que houver a corrigir à luz da legislação.-----------------------  

----------- Referiu que em relação à iluminação exterior do IEC têm sido muitas as diligências 

junto do empreiteiro, dado que este se terá esquecido de tratar desse assunto com a EDP, 

entretanto parece que tudo já está bem encaminhado para que a iluminação seja uma realidade 

junto ao IEC.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Quanto às obras de saneamento na Mamarrosa, referiu que todas as obras de fundo 

provocam algum incómodo às populações e a obra em causa tem um prazo de execução até 
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31 de Outubro, pois tem de haver um certo período de compactação ou os arruamentos 

abatem. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Relembrou que o presente Mandato Autárquico foi o período em que mais 

investimento houve na Freguesia da Mamarrosa, no entanto outras obras se seguirão.------------  

----------- Acerca da semana da mobilidade, recordou que os Membros da Assembleia Municipal 

eleitos pelo CDS/PP sempre criticaram o facto de os TOB darem prejuízo e agora falam em 

conceder viagens gratuitas durante uma semana. -------------------------------------------------------------  

----------- Sobre o IMI informou que a Câmara Municipal está a desenvolver mais esforços 

agora, mais do que já alguma vez fez, no sentido de registar acertos de áreas, doações e 

outras. -- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Sobre o concurso para construção do Tribunal, informou ter estado no dia de ontem no 

seu gabinete um dos Administradores do Instituto de Gestão Financeira, que mencionou que 

iria haver uma reunião hoje em que a decisão formal do Conselho de Administração iria ser 

tomada. Desconhecendo até ao momento se efectivamente essa decisão foi tomada. -------------  

----------- Referiu que enquanto Presidente da Câmara de Oliveira do Bairro é o Presidente da 

Assembleia Geral da Associação da Rota da Bairrada e essa Associação está a efectuar 

diligências no sentido de retomar aquilo que pode ser rentabilizado o mais rapidamente, como é 

o caso do vinho da Bairrada.-----------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Informou que não existem estabelecimentos comerciais na Freguesia de Bustos que 

estejam licenciados pela Câmara Municipal até às seis da manhã, mas se tal sucede compete à 

GNR fiscalizar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Referiu que por princípio, a Câmara Municipal defende quando se faz uma intervenção 

em qualquer ponto do Concelho, é preferível aguardar mais algum tempo, fazer uma menor 

intervenção mas fazê-la completa, ou seja, com águas pluviais, passeios e alcatroamentos, só 

que, não se consegue responder em tempo útil a todas as necessidades, pelo que, o alerta do 
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Presidente da Junta de Freguesia de Bustos não está esquecido por parte da Autarquia. ---------  

----------- Acerca da sinalética informou que são por diversas vezes abertos concursos para 

pintar a sinalização horizontal, o que resulta, aparentemente, é que os produtos aplicados têm 

menor qualidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Recordou que Oliveira do Bairro não é assim tão rico em património, contudo a Chefe 

de Divisão da área está a analisar a situação e ver se aquilo que Oliveira do Bairro possui 

permite concorrer ou candidatar. -----------------------------------------------------------------------------------  

----------- Acerca do Conselho Municipal de Segurança, informou que apenas esta semana foi 

recebida a indicação do representante do Ministério Público naquele Órgão, pelo que agora 

poderá o mesmo ser constituído e iniciar funções. Chamou no entanto à atenção que é 

permanente o contacto com a GNR acerca de questões relacionadas com a segurança.----------  

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

tendo sido apresentado um Voto de Pesar para ser colocado à votação dos Membros da 

Assembleia Municipal procedeu de seguida à sua leitura:---------------------------------------------------  

----------- “… A Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro delibera aprovar um voto de profundo 

pesar pelo falecimento do Engº Adolfo Nunes da Cunha Roque, empresário e principal 

responsável pela primeira atribuição em toda a Península Ibérica, da certificação ISO 

(International Standards Organisation) 9000 (reconhecimento de implementação do modelo de 

normas destinadas à implementação de uma gestão de qualidade), à empresa PORCEL - 

Indústria Portuguesa de Porcelanas, S. A., com sede no concelho de Oliveira do Bairro, assim 

elevando bem alto o nome do concelho.--------------------------------------------------------------------------  

----------- Mais se delibera a comunicação da aprovação deste voto de pesar à Administração da 

referida empresa … ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Efectuada a votação, o Voto de Pesar, apresentado pelo Membro Jorge Mendonça, foi 

Aprovado por Unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------  
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----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal ANTÓNIO MANUEL DIAS CARDOSO – 

relativamente à Moção de confiança ao desempenho dos Membros da Mesa, apresentada pelo 

Membro Jorge Pato em nome da Bancada do CDS/PP, disse que apesar de a Mesa se sentir 

lisonjeada com o apoio manifestado, o que é certo é que a Mesa da Assembleia Municipal não 

pode aceitar colocá-la à votação, dado não haver fundamento legal. ------------------------------------  

----------- Mais disse que a legislação prevê a apresentação de Moções de Censura e de 

Confiança à Câmara Municipal, ou seja, aos Órgãos Executivos Autárquicos, não estando 

prevista a apresentação de Moções de Confiança em relação à Mesa da Assembleia Municipal, 

provavelmente por haver um cenário possível de a Moção não ser aceite e cujas consequências 

seria a queda da Mesa da Assembleia Municipal. Contudo, para destituir a Mesa existe um 

mecanismo previsto na Lei. ------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- JORGE DIOGO CARDOSO MENDONÇA – apesar de respeitar a opinião da Mesa, 

referiu que discordava da mesma, sendo que o que estava a ser proposto era uma Moção de 

Confiança aos Membros da Mesa, sob a epígrafe de Moção e Moções existem muitas sendo 

quase impossível colocá-las na letra da Lei designando-as sob a epigrafe de Confiança ou 

Desconfiança, de Censura ou Sem Censura, esta é a sua opinião.---------------------------------------  

----------- Mais disse, estar convicto que a Moção seria aprovada por unanimidade, isto apesar 

de a votação ter de ser secreta, pois está em causa a personalidade das pessoas, sendo que a 

Moção tal qual está apresentada não pode, do seu ponto de vista, ser apreciada pela Mesa, 

tem de ser imediatamente votada. ---------------------------------------------------------------------------------  

----------- Referiu que se sentia indignado pelo facto de, no início, uma das intervenções dos 

Membros da Assembleia Municipal foi que parecia mal os Membros de uma das Bancada 

proporem acerca da própria Bancada Moções de Confiança, elogios e outros. A oposição vem 

apresentar uma Moção de Confiança e é torpedeada com este tipo de interpretação. --------------  

----------- 2.ª Secretária da Mesa da Assembleia Municipal MARIA INÊS MARTINS PATO – 
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esclareceu que pelo bom rigor da Lei importava esclarecer que a Moção apresentada 

enquadra-se numa das competências da Mesa de rejeitá-la por si só e em complemento, referiu 

que as Moções de Confiança ou Censura são apenas dirigidas ao Executivo Municipal e não à 

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

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

referiu que a Mesa não irá aceitar a Moção para ser colocada à votação, embora manifeste a 

sua simpatia aos autores da mesma.------------------------------------------------------------------------------  

----------- Uma vez que se irá entrar no Período da Ordem do Dia, importa deliberar no sentido 

de se incluir os dois assuntos em aditamento à presente Ordem de Trabalhos e que são os 

seguintes: Análise e votação da Proposta de Participação de Município de Oliveira do Bairro na 

Entidade Regional de Turismo do Centro e ainda Análise e votação da Proposta de Adesão e 

Aprovação dos Estatutos da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro/Baixo-Vouga 

(CIRA), sendo seguidamente colocado à votação.-------------------------------------------------------------  

----------- Colocado à votação foi deliberado por unanimidade incluir os seguintes pontos a fim 

de fazerem parte integrante da presente Ordem de Trabalhos: 5.8 - Análise e votação da 

Proposta de Participação do Município de Oliveira do Bairro na Entidade Regional de Turismo 

do Centro e 5.9 - Análise e votação da Proposta de Adesão e Aprovação dos Estatutos da 

Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro/Baixo-Vouga (CIRA). ---------------------------------  

----------- De imediato deu-se inicio ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos - 5 – ORDEM DO 

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

Municipal, sendo dado o uso da palavra ao senhor Presidente da Câmara. --------------------------  

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

referiu que quando subscreve a Informação sobre a Actividade Municipal tenta fazer passar o 

máximo de informação possível daquilo que foi relevante, muito embora reconheça que poderia 

haver informação que poderia não constar, mas os vários Departamentos anexam essa mesma 
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informação e ela não é retirada e assim os Membros da Assembleia Municipal ficam com mais 

e melhor informação.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

----------- MANUEL DA CONCEIÇÃO PEREIRA – louvou o facto de ter já avançado o Concurso 

para a Construção da Escola do Ensino Básico de Bustos, lamentando no entanto ter tido 

conhecimento do mesmo pela Informação da Actividade Municipal, referindo que ficaria 

satisfeito se fosse convidado a estar presente na Abertura das Propostas. ----------------------------  

----------- Confessou-se agradado pela abertura do concurso para Construção de Passadeiras 

Elevadas no Concelho em que duas ou três serão construídas na Freguesia de Bustos. ----------  

----------- Referiu estar bastante preocupado com o avanço das obras da Alameda, dado que 

muito provavelmente não haverá dinheiro para tudo, pois quando se adquire uma parcela de 

terreno com 130 m2 destinado a domínio público, tendo sido pagos 140.000,00 € (cento e 

quarenta mil euros), isto significa que cada metro quadrado ficou a mais de 1.000,00 € (mil 

euros), pelo que, na sua opinião, se houver mais situações similares, não haverá dinheiro que 

chegue para implementar aquela obra. ---------------------------------------------------------------------------  

----------- Revelou estar igualmente preocupado com o dinheiro que se terá de gastar com a 

Feira da Palhaça, cujo orçamento é de um milhão de euros e pelas contas que fez, serão 

necessários 40 anos para resgatar somente as Despesas de Capital efectuadas. -------------------  

----------- Confessou estar efectivamente preocupado e gostaria de saber de onde é que virá 

tanto dinheiro, que permita à Câmara Municipal avançar com as obras que tem previsto e que já 

foram aqui enaltecidas em função da sua dimensão. Do seu ponto de vista, não há dinheiro que 

chegue.  

----------- JORGE FERREIRA PATO – reportando-se à Feira do Cavalo, referiu ter estado 

presente na sua inauguração que, tirando os convidados e os músicos, contavam-se pelos 
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dedos as pessoas presentes.----------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Na segunda-feira seguinte ao entrar novamente naquele certamente, foi-lhe vendido o 

bilhete n.º 4183, estando presentes poucas dezenas de pessoas, o que se compreendia visto 

ser segunda-feira.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Já na quarta-feira foi-lhe vendido o bilhete 4612 e nesse dia a Feira tinha bastante 

público derivado do espectáculo “La Passionata” e assim se compreende que na quinta-feira 

lhe tenha sido vendido o bilhete n.º 6345 e na sexta-feira o bilhete 8846 e já no sábado, 

penúltimo dia da Feira venderam-lhe o bilhete 9925. ---------------------------------------------------------  

----------- No seguimento desta explanação e dado que a Câmara Municipal informou que foram 

cerca de cinquenta mil, o público presente no evento, significa que cerca de quarenta mil 

estiveram na Feira no último dia. -----------------------------------------------------------------------------------  

----------- Foi pois um evento que terá tido no último dia um número impressionante de quarenta 

mil pessoas, num só dia teve quatro vezes mais pessoas que nos oito dias anteriores, mais do 

que a FIACOBA durante uma semana inteira, simplesmente notável, não compreendendo que a 

imprensa não tenha dado destaque àquele dia histórico. ----------------------------------------------------  

----------- Confessou esperar que o actual Executivo Municipal continue a ter iniciativas tão bem 

sucedidas que tragam ao Concelho estes banhos de multidão tal como nunca houve até hoje.--  

----------- Três meses passados após a Feira do Cavalo e tendo sido já solicitadas pela 

Vereadora Leontina Novo, as contas daquele Certame, o que é certo é que ainda não foram 

disponibilizadas, pelo que questionou se haverá outra situação idêntica à apresentação das 

Contas da FIACOBA, ou seja só será feita a sua publicitação do Relatório e contas do presente 

ano. Se assim for, poderá o senhor Presidente da Câmara indicar já o dia e hora em que os 

elementos da Bancada do CDS/PP podem consultar o processo, pois estes pretendem ter 

conhecimento daquelas mesmas contas. ------------------------------------------------------------------------  

----------- NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA – tendo a oposição criticado a 
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Carta Educativa o que é certo é que a mesma foi aprovada pelo PPD/PSD, tendo a mesma sido 

homologada sem mácula e até ao momento já se obteve o financiamento para a construção de 

cinco Escolas no Concelho e que constam dessa mesma Carta Educativa. ---------------------------  

----------- Mais disse que ao todo serão construídas oito novas Escolas no Concelho, apesar de 

terem sido beneficiadas quase a totalidade das existentes ao contrário do que sucedeu em 

anteriores Mandatos em que não foi construída nenhuma Escola Básica e deixaram as Escolas 

existentes no estado que bem se conhece.----------------------------------------------------------------------  

----------- Mais disse que sem o esforço significativo do actual Executivo Municipal o Instituto de 

Educação e Cidadania não teria sido construído. --------------------------------------------------------------  

----------- Outro acto de louvar foi a construção do “Espaço Inovação” obra levada a efeito e 

paga na íntegra pelo actual Executivo Municipal. --------------------------------------------------------------  

----------- Referiu haver um cartaz no Concelho que possui um erro ortográfico bastante grave e 

que deve ser imediatamente corrigido.----------------------------------------------------------------------------  

----------- Deu a conhecer que tudo aquilo que tem sido levado a efeito pelo actual Executivo 

Municipal no âmbito da Educação tem sido muito e bom. ---------------------------------------------------  

----------- Relembrou que, no decurso de anteriores intervenções nunca escondeu que achava 

um investimento desproporcionado e arriscado no “Espaço Inovação” e que se estava a investir 

uma soma demasiado grande para um equipamento cuja rentabilidade não estava garantida, 

tendo mesmo referido que se poderia estar a criar o maior elefante branco do Concelho. ---------  

----------- Mais disse ter expressado as suas dúvidas quanto à utilidade e viabilidade daquele 

espaço, tendo lançado os seus receios sobre a capacidade financeira que o Concelho teria 

para dinamizar aquela infra-estrutura.-----------------------------------------------------------------------------  

----------- Embora as suas dúvidas e receios fossem justificados, confessou que estava 

redondamente enganado, pois o trabalho que o actual Executivo Municipal tem levado a cabo 

no sentido de dinamizar o “Espaço Inovação” e dessa forma rentabilizar o gigantesco 
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investimento que ali foi feito, tem sido a todos os níveis absolutamente extraordinário, não 

acreditando que mesmo entre aqueles que consideravam que tal feito era possível, existisse 

alguém que esperasse tanto como aquilo a que se tem assistido. ----------------------------------------  

----------- Mais disse que actualmente o “Espaço Inovação” quer o CDS/PP queira admitir ou 

não, é um dos grandes pólos de atracção de visitantes ao Concelho de Oliveira do Bairro e um 

dos mais representativos exportadores do nome do Concelho fora de portas e só nega esta 

realidade alguém que não saia do Concelho de Oliveira do Bairro, pois é de uma evidência 

esmagadora. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Foi graças ao esforço do actual Executivo Municipal que o “Espaço Inovação” é hoje 

sinónimo de dinamismo, cultura, animação e desporto, pois a dinâmica que lhe foi imposta e a 

regularidade com que os eventos se sucedem, fazem daquele espaço, algo vivo e dinâmico, 

sendo um orgulho para todos os habitantes do Concelho. --------------------------------------------------  

----------- Referiu que gostaria de saber o que é que o CDS/PP faria para dinamizar aquele 

espaço, porventura deixá-lo-ia ao abandono tal como fizeram com as Escolas do Concelho e 

deixá-lo-ia definhar como deixaram a FIACOBA, ou trariam para o Concelho pequenos eventos 

sem qualquer tipo de visibilidade, ou será que tinham algum plano mágico para conseguir 

produzir a esta escala, com esta dimensão, sem gastar dinheiro.-----------------------------------------  

----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – efectuou uma intervenção, 

cujo teor se transcreve na íntegra, dado ter a mesma sido entregue por escrito à Mesa da 

Assembleia Municipal: -------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- “… Neste mandato criou-se o hábito de apresentar os processos em contencioso de 

forma detalhada. Acho que de facto é uma prática desnecessária e despropositada. Julgo que é 

tempo de voltarmos ao razoável e darmos a estes assuntos a importância que eles merecem. --  

----------- Na página 10 aparece referência a um contrato para cessão para exploração do 

restaurante no Espaço Inovação. Queria que o senhor Presidente me esclarecesse em que 



 

Sessão da Assembleia Municipal de 25.09’08   28|64 

moldes é que este contracto foi estabelecido.-------------------------------------------------------------------  

----------- Na página 24 refere-se à aquisição de 3 sistemas de controlo de velocidade, gostava 

que o senhor Presidente me informasse sobre o local onde estes sistemas vão ser instalados. -  

----------- Na página 27 fala-se no arranjo de uma base para colocação de um mini campo da 

UEFA. Gostava que o Senhor Presidente me esclarecesse do que se trata. Qual é o local e a 

associação envolvida?-------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Na página 41 fala-se no Centro de Saúde de Oliveira do Bairro. No fim-de-semana 

passado tive que me deslocar à noite ao centro de saúde e encontrei a porta fechada e sem 

qualquer vivalma. Depois acabei por me deslocar ao de Anadia que estava aberto e que tinha 

uma carrinha do INEM à porta para que depois da meia-noite as pessoas pudessem ser 

rapidamente encaminhadas para Coimbra, presumo. Depois acabei por ser atendido em Aveiro. 

Comparando Oliveira do Bairro com Anadia nós estamos manifestamente mal no que diz 

respeito a cuidados de saúde. Infelizmente neste caso parece que se aplicou o velho ditado que 

diz que “quem não chora não mama”. Eu acho que de forma construtiva nós devemos alertar os 

responsáveis ministeriais para este facto, pois neste momento os serviços de saúde primários 

que são oferecidos em Oliveira do Bairro deixam muito a desejar.----------------------------------------  

----------- Na página 41 fala-se numa reunião com um Administrador das Estradas de Portugal 

em que o assunto da variante à estrada nacional 235 e 333 foi tratado, gostava que o senhor 

Presidente me desse mais pormenores sobre o assunto. Nomeadamente sobre qual a solução 

que está a ser estudada. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Ainda na página 41 fala-se na cedência da CP relativamente aos edifícios das 

estações de Oliveira do Bairro e Oiã. Gostava de saber o que é que lá se pretende fazer. Pois é 

de facto importante dinamizar aqueles espaços, para evitar que actos de vandalismo destruam 

completamente as estações, que nesta altura se encontram abandonadas. Não pode deixar de 

doer ver uma estação nova e bem equipada como a de Oiã começar a ser completamente 
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vandalizada …” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- JORGE DIOGO CARDOSO MENDONÇA – referiu não compreender se a resposta 

dada pelo Presidente da Câmara de que todas as suas propostas e sugestões nunca irão ter 

acolhimento, porque as opções do Executivo são outras. Não sabendo se esta afirmação será 

um convite aos Membros da Assembleia Municipal para que venham aqui não falar e nem abrir 

a boca. - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Mais disse ter ficado a saber pela boca o Membro Nuno Barata que o “Espaço 

Inovação” foi pago pelo Executivo do PPD/PSD.---------------------------------------------------------------  

----------- Seguidamente e tendo entregue a sua intervenção por escrito à Mesa da Assembleia 

Municipal e que se transcreve na íntegra:------------------------------------------------------------------------  

----------- “… Como V. Exª refere, e bem, no editorial do último “Oliveira Informa”, Setembro é 

um mês de regresso;---------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- E assim, regressados que estamos ao exercício dos nossos cargos, aqui estamos 

para continuar a defesa dos interesses do nosso concelho em obediência ao princípio de que “a 

democracia só sai fortalecida quando a Oposição é forte, e não quando agrada ao poder”.-------  

----------- Sempre, evidentemente, no estrito respeito pela regra que estipula que em política, 

qualquer Oposição tem a obrigação de manter uma atitude de permanente insatisfação perante 

tudo o que possa ser realizado pelo poder em exercício; ----------------------------------------------------  

----------- Sempre sem atacar pessoas, por maiores que sejam as divergências em relação às 

suas ideias, e para quem estas divergências não são entendidas como irresponsabilidades nem 

como anedotas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- E isto, independentemente do incómodo que os Órgãos Executivos possam sentir pelo 

facto de verem contundente e continuadamente atacada, a actividade que exercem;---------------  

----------- Caros Colegas: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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----------- Nesta apreciação da actividade municipal, e porque estamos à entrada do último ano 

do mandato, trago à memória os “20 Compromissos” que o Executivo assumiu. ---------------------  

----------- Para não ser fastidioso, não falarei da promessa de dedicação exclusiva ao concelho;  

----------- Quanto ao compromisso de implementação de um verdadeiro programa de bolsas de 

estudo e de mérito, apenas se conhece a desarticulada espécie de proposta que em plena 

sessão desta Assembleia Municipal foi retirada da ordem de trabalhos pelo senhor Presidente 

da Câmara, tal a quantidade de erros, gralhas, incorrecções e omissões que continha; -----------  

----------- No entanto, mesmo tida como urgente, ainda não foi trazida a esta Assembleia 

Municipal a versão revista e ampliada do Regulamento em questão, que já foi aprovada pelo 

Executivo em 10 de Julho último.-----------------------------------------------------------------------------------  

----------- Quanto aos compromissos de implementação de uma rede de parques infantis e 

espaços verdes, e de qualificação das zonas ribeirinhas, já se conhece a intenção do município 

em aderir a um projecto intermunicipal cuja concretização dotará o concelho com uma rede de 

vias cicláveis; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Trata-se de uma obra que é bem-vinda e que, apesar de não ser concretizável neste 

mandato, espera-se que apresente um piso de circulação em terra batida com melhores 

condições do que aquelas que continua a apresentar o parque de estacionamento comum à 

Escola de Artes da Bairrada e ao Museu de Etnomúsica; ---------------------------------------------------  

----------- Já o compromisso da dignificação do mercado municipal, ficou-se pela colocação de 

um simples sinal de trânsito condicionador da circulação automóvel no local;-------------------------  

----------- Felizmente, a acção fiscalizadora da ASAE não se desenvolve aos sábados; -----------  

----------- Sobre o compromisso da mudança de política de urbanismo, o que pode dizer-se é 

que esta já tem visibilidade planetária ao nível da blogosfera, onde são referidas perseguições 

àqueles que são da Oposição; -------------------------------------------------------------------------------------  
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----------- Quanto ao compromisso da construção de um nó de acesso à A1, dos novos edifícios 

para o Tribunal, Centro de Saúde e Posto da GNR em Oiã, e a resolução do problema do 

estrangulamento da ponte superior à linha do caminho de ferro em Oliveira do Bairro, o que se 

conclui é que o tão propagandeado poder de influência junto do governo central tem sido, pelo 

menos até agora, inócuo e infrutífero; ----------------------------------------------------------------------------  

----------- Do compromisso da política de juventude e da criação do cartão-jovem municipal nem 

um mero vislumbre, e o compromisso de construção do canil municipal, acabou por ser 

substituído por um simples concurso de beleza canina;------------------------------------------------------  

----------- Sobre o compromisso da dinamização do comércio local refere-se apenas que, em 

momentos de maior presença de visitantes do concelho, é pela imprensa que as unidades 

hoteleiras e de restauração tomam conhecimento desses factos; ----------------------------------------  

----------- Relativamente ao rigor e seriedade no planeamento de obras basta, obviamente, 

exemplificar com os edifícios de Auditório, Biblioteca e futura Sede da Junta de Freguesia de 

Oiã, cuja implantação foi alterada três meses depois da adjudicação da empreitada, por razões 

que até aí nem haviam, sequer, sido ponderadas! ------------------------------------------------------------  

----------- Em relação ao cumprimento do compromisso da adesão a um sistema de 

abastecimento de água em alta, é de crer que o Executivo Municipal possa vir a empenhar-se 

afincadamente, pois ao que parece, está a ser congeminada a privatização do serviço de 

fornecimento de água com vista a aumentar as receitas orçamentais do município. ----------------  

----------- Caros Colegas: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Nos concelhos limítrofes temos como imagens de marca o mirtilo (de Sever do 

Vouga), os vinhos e espumantes (de Anadia), o leitão e os pastéis (de Águeda), o pão e o 

Carnaval (da Mealhada), as enguias (de Ílhavo) e os ovos moles (de Aveiro); ------------------------  

----------- Por cá, a promoção e divulgação da marca «Oliveira do Bairro» é feita com a exibição 

de cavalinhos amestrados, de cãezinhos de companhia e de passarinhos de gaiola, em vez de 



 

Sessão da Assembleia Municipal de 25.09’08   32|64 

se optar pela cerâmica ou pela kiwicultura, dois sub-sectores que a própria Agenda Local 21 

considera com interesse estratégico no desenvolvimento sustentado do concelho.------------------  

----------- E agora, Senhor Presidente, vou referir-me àquele que pode ser considerado o 21º 

compromisso deste Executivo Municipal: o apoio à Imigração! --------------------------------------------  

----------- No editorial da última edição do “Oliveira Informa”, V. Exª formulou um desejo de 

viagens seguras aos nossos Imigrantes; -------------------------------------------------------------------------  

----------- No entanto, para além dos cursos levados a cabo no Instituto de Educação e 

Cidadania, nada mais se vê que o Executivo tenha feito para viabilizar a fixação desses 

Imigrantes, designadamente favorecendo a sua empregabilidade; ---------------------------------------  

----------- É certo que o site autárquico refere Oliveira do Bairro como um concelho vocacionado 

para a indústria cerâmica de grande dimensão; ----------------------------------------------------------------  

----------- No entanto, onde é que estão as empresas deste tipo que foram atraídas para o 

concelho nestes três últimos anos, por forma a diminuir o número de oliveirenses 

desempregados que rumam a Espanha, ao Reino Unido, a Andorra e a Angola, e que assim 

aumentam o número de Emigrantes do concelho? ------------------------------------------------------------  

----------- Caros Colegas: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- O que a realidade dos factos se encarrega de mostrar, é que o rosto visível dos 

compromissos assumidos, se resume, afinal, a três campos de actuação; -----------------------------  

----------- Ao apoio ao movimento associativo, que relativamente a algumas associações chega 

mesmo a ser constrangedor;-----------------------------------------------------------------------------------------  

----------- À implementação de uma rede de transportes municipais cujo prejuízo mensal é 

superior a 5.000,00 €;--------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- E finalmente, ao deslumbramento da população idosa ao jeito minhoto, levando 

riqueza para fora do concelho e deixando por cá os idosos que não têm a sorte de inscrever-se 
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a tempo, apesar de a divulgação do evento referir tratar-se de um presente para todos aqueles 

que se queiram juntar a essa festa. --------------------------------------------------------------------------------  

----------- Afinal, senhor Presidente, se o Voluntariado Diocesano entendeu que Espaço 

Inovação tem condições para receber a Festa da “Família - Vida Mais”, com a presença de 

cerca de 500 idosos de todos o distrito de Aveiro, será que essas condições são insuficientes 

para receber os idosos do nosso concelho? --------------------------------------------------------------------  

----------- Ou será pela ausência do prometido cartão sénior? ----------------------------------------------  

----------- Há, no entanto, situações de que importa relevar os respectivos destaques: --------------  

----------- Quanto à FIACOBA, foi a primeira vez que o concelho viu este evento dar um prejuízo 

que ainda não assumiu objectivamente, levando mesmo o Executivo a inscrever a despesa com 

os grupos musicais na Rubrica “Outros Trabalhos Especializados – 1.486.000,00 €”, nos 

Documentos de Prestação de Contas de 2007; ----------------------------------------------------------------  

----------- Quanto à I Feira do Cavalo, tratou-se, efectivamente, de uma aposta séria do 

Executivo Municipal na promoção e valorização de gente do concelho, obviamente, muito 

pouca! --  

----------- Quanto à, para já, prometida construção da Nova Alameda, apenas duas palavras: em 

lugar de alijar responsabilidades, imputando a outros a responsabilidade por esta obra ainda 

não ter passado do papel, o que o Executivo Municipal já deveria ter assumido é que, seja por 

que razão for, tem tido dificuldade em lidar a legislação aplicável, e que o ministério público em 

lugar de garante da legalidade é, de soslaio, visto como um empecilho. -------------------------------  

----------- Termino referindo-me à aprovação pelo Tribunal de Contas, do empréstimo aprovado 

na última sessão desta Assembleia Municipal, nas condições que todos conhecemos. ------------  

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

----------- V. Exª emitiu para a opinião pública a ideia do desassossego causado por essa 
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aprovação; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Só que, como V. Exª bem sabe, esse é um desassossego que só pode ser sentido por 

quem votou favoravelmente esse empréstimo; -----------------------------------------------------------------  

----------- Aliás, basta ler a acta da última sessão desta Assembleia, para se perceber a razão 

de ser desse desassossego: -----------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Como se recordará, referi aqui que ”se o Tribunal de Contas soubesse que as verbas 

se destinariam a pagar obras já concluídas, com toda a certeza o visto não seria concedido”; ---  

----------- Como resposta, V. Exª referiu foi que, “apesar de a proposta de empréstimo referir 

projectos, não quer dizer seja para os pagar, pois podem já estar pagos, pode-se pagar outras 

situações estando o financiamento visado”; ---------------------------------------------------------------------  

----------- Ou seja: V. Exª assumiu claramente que o Executivo Municipal prestou informação 

deturpada ao Tribunal de Contas. ----------------------------------------------------------------------------------  

----------- Assim sendo, Senhor Presidente, é absolutamente natural, que esteja 

desassossegado; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Mas esse é o preço a pagar pela aprovação de um empréstimo pelo Tribunal de 

Contas à custa da informação enviesada que lhe prestou na senda, aliás, daquela máxima que 

refere que «a gestão autárquica não se compadece com a judicial» …” --------------------------------  

----------- DINIS DOS REIS BARTOLOMEU – verificou com agrado que o PDM se encontra em 

fase final de apreciação, pois esta é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento do 

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

----------- Referiu ser fundamental para o Concelho e para Oliveira do Bairro em particular a 

abertura do Concurso da Alameda, pois esta obra tem de ser levada a efeito o mais 

rapidamente possível.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Recorda-se que a aprovação da Carta Educativa foi bastante polémica, contudo o 
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Executivo Municipal demonstrou o seu empenho em que a mesma fosse aprovada, sendo com 

agrado que tem conhecimento que já foi aprovada a candidatura para a construção de oito 

Escolas no Concelho, sendo que duas irão para a Freguesia de Oiã.------------------------------------  

----------- Considerou louvável a requalificação levada a efeito na Escola do 1.º Ciclo de Perrães, 

pois só assim se poderá trabalhar mais e melhor. -------------------------------------------------------------  

----------- Relativamente ao Parque de Estacionamento do Cruzeiro, verificou que a rubrica foi 

reduzida, compreendendo porque razão tal foi levado a efeito, pois está-se a chegar ao fim do 

ano, mas apesar de querer que esta obra avance o mais rapidamente possível, está convicto 

que a mesma não será votada ao esquecimento pelo Executivo Municipal.----------------------------  

----------- Reportando-se à Feira do Cavalo, Feira do Canídeo, Municípios sem Fronteiras e 

outros, referiu que só sabe avaliar quem se desloca àqueles certames, sendo lamentável que 

sejam raros os Membros da Assembleia Municipal que se desloquem aos eventos promovidos 

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

----------- Considerou que o próximo Orçamento Municipal deveria contemplar uma verba 

significativa para a construção do Pavilhão e da Piscina Municipal, que já se justifica há muitos 

anos quer pela dimensão da Freguesia quer pelo facto de haver uma Escola Básica Integrada.  

----------- Confessou esperar que até ao fim do ano se possa levar a efeito a construção de 

algumas das passadeiras elevadas previstas para o Concelho. -------------------------------------------  

----------- Procurou saber se já havia novidades da parte da Direcção de Estradas de Aveiro, 

quanto à construção da Rotunda de Perrães e do Silveiro. -------------------------------------------------  

----------- 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 – 

referiu que a Escola de Bustos é um dos investimentos a levar a efeito pelo actual Executivo 
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Municipal e que se pretende que seja levado a efeito em cada uma das Freguesias do 

Concelho, sendo que não foi endereçado qualquer convite para os Presidentes de Junta 

estarem presentes na Abertura das Propostas dado que este é um acto público e está 

devidamente publicitado.----------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Informou que a aquisição dos terrenos sempre foram aprovadas por unanimidade nas 

Reuniões do Executivo Municipal, pelo que, os Vereadores entenderam que os valores seriam 

justos e adequados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Relembrou a este propósito que o actual Executivo Municipal adquiriu já terrenos 

bastante caros no centro da Vila de Oiã, mas foi o preço justo, questionando quem é que 

mandou construir o Parque de Estacionamento Subterrâneo, fazer o loteamento e valorizar os 

terrenos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Referiu que além da Educação a implementação da Alameda é necessária, e 

indispensável para a dinamização de Oliveira do Bairro. ----------------------------------------------------  

----------- Registou com agrado a presença assídua do Membro da Assembleia Municipal na 

Feira do Cavalo, o que significa que terá gostado daquele Certame.-------------------------------------  

----------- A este respeito referiu que os pagantes são as pessoas acima de determinada idade, 

pois os filhos até aos doze anos poderiam entrar sem pagar na Feira. ----------------------------------  

----------- Relativamente às contas, informou que a Vereadora Leontina Novo solicitou a 

apresentação das mesmas e na reunião seguinte as mesmas estavam disponíveis para 

consulta, contudo nessa reunião aquela Vereadora não esteve presente e nenhum dos outros 

Vereadores mostrou interesse em consultar o referido dossier.--------------------------------------------  

----------- Revelou que a realização da 1.ª Feira do Cavalo o surpreendeu pela positiva, 

considerando extremamente importante que pessoas conceituadas na área tenham dito bem do 

Concelho, da localização, do potencial e outras e são estas situações que levam a tomar um 

determinado tipo de opções, que são as opções do actual Executivo Municipal. ---------------------  
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----------- Informou que o financiamento já aprovado abrange a construção de oito Escolas e não 

somente cinco, questionando qual o Município que até aos dias de hoje tem oito Projectos 

aprovados pelo QREN a nível de construção de Escolas e qual o Município que tem a cobertura 

total da Carta Educativa neste período tão curto já contemplada. -----------------------------------------  

----------- Acerca da rentabilidade do “Espaço Inovação” referiu haver investimentos que são 

levados a efeito cuja rentabilidade não se avalia somente pelo resultado financeiro positivo, 

normalmente é pela actividade, pela dinâmica, pela contenção de custos, pela iniciativa e por 

tudo aquilo que proporciona. -----------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Referiu ser uma das obrigações da Actividade Municipal devem constar os recursos 

hierárquicos e os processos judiciais pendentes e estado actualizado dos mesmos. Existem 

pessoas que entendem que a Informação está pouco detalhada, já a intervenção do Membro 

Armando Humberto foi no sentido contrário, mas esta é uma opção no sentido de esclarecer 

minimamente os Membros da Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------  

----------- Informou que em relação ao Contrato para Exploração do Restaurante do “Espaço 

Inovação” foi aberto o respectivo Concurso, tendo-se candidatado três empresas e decorrido o 

prazo ganhou quem satisfez os requisitos e cujo maior preço avançou.---------------------------------  

----------- Mais referiu que uma das cláusulas do Contrato é a de permitir que se a ACIB ou outra 

Associação levar a efeito algum curso na área da Hotelaria, eles terão de permitir a formação 

prática naquele espaço. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Mais informou que os três sistemas de controlo de velocidade irão ser instalados na 

Estrada que liga Palhaça, Bustos e Mamarrosa. ---------------------------------------------------------------  

----------- Quanto ao mini campo de futebol, informou que este foi protocolado com a Secretaria 

de Estado do Desporto, cuja base terá de ser levada a efeito pela Autarquia, sendo o resto por 

conta daquela Secretaria de Estado e depois de uma série de análises entendeu-se que o local 

escolhido deveria ser a Silveira, tendo para o efeito sido negociado um terreno para 
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implantação do mesmo, no entanto como as negociações estavam complicadas decidiu-se 

avançar com a implementação do mesmo numa parte do actual campo da Silveira, tornando 

aquela zona, uma zona mais desportiva, mais usada e com todas as condições desportivas.----  

----------- Garantiu que não passou ainda uma semana que falou com o Administrador Regional 

de Saúde do Centro para abordar a questão do Centro de Saúde de Oliveira do Bairro, sabendo 

apenas que o projecto está a ser levado a efeito de forma a poder candidatá-lo ao QREN e 

possivelmente no início do ano tal será levado a efeito.------------------------------------------------------  

----------- Acerca da Variante, informou que esta teria supostamente um determinado traçado ao 

qual se iria juntar a Variante que vinha de Águeda ou de Recardães, foi esta última chumbada 

por motivos ambientais. Mas como Águeda irá ter a ligação a Aveiro por outro lado continuou a 

luta da Câmara de Oliveira do Bairro para que seja complementada a interrupção que existe 

hoje na Variante, mas a informação que possui é que o caso está em estudo e análise.-----------  

----------- Sobre a cedência das instalações das Estações da CP informou que a REFER fez 

chegar à Autarquia um valor a ser pago pela renda e esses valores foram aprovados pelo 

Executivo Municipal, havendo já Associações que se mostraram interessadas em ocupar e 

dinamizar aqueles espaços.------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Acerca do Regulamento das Bolsas de Estudo informou que o assunto está tratado e 

decidido pelo órgão competente e não virão à Assembleia Municipal porque não necessita da 

aprovação deste órgão. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Informou que o Parque de Estacionamento junto ao Museu está a ser utilizado como 

tal, contudo aquilo não é uma zona destinada a estacionamentos, sendo que esta atitude 

demonstra bem a forma como se levava avante as obras no passado, sem prever o 

parqueamento.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Relativamente à questão das passadeiras elevadas, informou ter sido o Concurso 

aberto, concorreram quatro empresas sendo que uma delas por razões económico-financeiras 
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foi excluída à partida e as três restantes excederam o limite legal de adjudicação de acordo 

com o valor base do concurso, o que inviabilizou o seguimento normal do Concurso, pelo que 

desconhece se ainda no decurso do presente ano alguma passadeira será construída pois terá 

de se abrir um novo Concurso. --------------------------------------------------------------------------------------  

----------- O Pavilhão e Piscina de Oiã serão para levar a efeito mas relembrou que as rubricas 

estão abertas para os anos de 2009 e seguintes, relembrou no entanto que Oiã tem bastantes 

obras programadas como seja a construção da nova sede da Junta de Freguesia, Auditório e 

Biblioteca, melhorar as estradas da Freguesia, dois Pólos Escolares novos, beneficiar o Largo 

do Cruzeiro, pelo que se deve ter alguma contenção no que se pede.-----------------------------------  

----------- Em seguida, deu-se inicio ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos - 5 – ORDEM DO 

DIA - 5.2. – Análise e votação para efeitos de Aprovação da 1.ª Revisão ao Plano 

Plurianual de Investimentos, do Plano de Actividades e Orçamento 2008, sendo dada a 

palavra ao Presidente da Câmara para introduzir o assunto. -----------------------------------------------  

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

tem sido pratica do actual Executivo Municipal, apenas tem sido levado a efeito uma Revisão 

ao Plano Plurianual de Investimentos, Plano de Actividades e Orçamento e basta uma porque 

ela é obrigatória e permite adequar face ao tempo que falta ao estado dos projectos e à 

execução que entendemos que vai ser praticada e à sua cabimentação.-------------------------------  

----------- Mais disse que esta é uma Revisão em baixa, cuja deliberação foi tomada por 

unanimidade na Reunião de Câmara respectiva e introduz o saldo do ano anterior e o 

empréstimo, introduz alguns projectos novos do qual o mais relevante é um projecto 

intermunicipal chamado +MARIA e que é um projecto de Modernização Administrativa, algo que 

o anterior Executivo Municipal num projecto similar entendeu não aderir ou aderiu parcialmente, 

o que fez com que Oliveira do Bairro ficasse para trás nesta matéria. -----------------------------------  

----------- Foram efectuados alguns maiores ou menores acertos em algumas rubricas, não 
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implicando contudo que os projectos deixem de ser levados a efeito, apenas se adequa o 

tempo ao estado actual das situações.----------------------------------------------------------------------------  

----------- Mais disse que tendo em atenção a diminuição do valor na Revisão em cerca de dois 

milhões de euros, como há a inscrição obrigatória do saldo transitado da Conta de Gerência do 

ano anterior e do empréstimo, fácil será de concluir que uma outra rubrica na Receita que baixa 

com alguma expressão, são os terrenos.-------------------------------------------------------------------------  

----------- Reafirmou que o forte investimento na Educação está previsto na actual Revisão, que 

apesar das comparticipações do QREN, demonstra o empenhamento do Município de Oliveira 

do Bairro nesta matéria. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – entregou a sua intervenção 

por escrito à Mesa, pelo que se transcreve de seguida a mesma na sua íntegra: --------------------  

----------- “… A revisão que nos é apresentada é mais um acto administrativo do que politico. É 

incluído o saldo de gestão apurado do ano anterior, são rectificadas verbas relativas a alguns 

empréstimos, são incluídos alguns pequenos projectos e é feito o ajuste de algumas verbas. 

Por isso, o que temos aqui é uma pequena revisão, em que o senhor Presidente aproveita para 

reduzir o orçamento em quase 2 milhões de euros. E faz muito bem, porque aquando da 

apresentação de contas já não terá que justificar a não execução destes 2 milhões.----------------  

----------- Naturalmente que nós gostaríamos de ter visto incluídas nesta revisão algumas das 

nossas propostas, mas assim não foi.-----------------------------------------------------------------------------  

----------- Relativamente aos projectos que viram a dotação orçamental ajustada, gostava que o 

Sr. Presidente do Executivo me explicasse porque que é que há uma tão forte redução das 

verbas que são protocoladas com as juntas de freguesia. E isto não é novo, se olharmos para a 

revisão do ano passado vimos exactamente a mesma coisa. É a expectativa do senhor 
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Presidente da Câmara que é sempre muito grande no inicio do ano em relação ao trabalho dos 

senhores Presidentes de Juntas e que depois se esfuma ao longo do ano ou o que é que se 

passa? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Vimos também que o senhor Presidente praticamente retirou as verbas do plano no 

que diz respeito ao abastecimento de água em alta. O que nos leva a pensar que esse é mais 

uma vez um assunto adiado. Esperamos ver as verbas novamente no plano do próximo ano e 

desta vez finalmente executadas. ----------------------------------------------------------------------------------  

----------- Vimos reforçadas as verbas para a SUMA e ERSUC, esse é porventura um assunto 

que teremos que analisar todos com cuidado pois a forma como os lixos são gerados, 

acondicionados e recolhidos deixa ainda muito a desejar para um país que se quer Europeu de 

primeira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Algo que também me parece estranho é a redução das verbas para a requalificação 

da zona industrial de Oiã. Não é certamente pela falta de buracos nos arruamentos que não se 

procede a sua requalificação. A zona industrial de Oiã foi uma obra sempre inacabada.-----------  

----------- A construção da Feira da Palhaça teve também um corte substancial, gostaria que o 

senhor Presidente nos informasse o que é que não correu conforme o planeado para não irmos 

conseguir executar o previsto. ---------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Algo que poderia ser preocupante, se nós já não soubéssemos aquando da aprovação 

do plano que era meramente cosmético, é a redução em 3 750 631 € das receitas provenientes 

das vendas de terrenos. É o Concelho que está a ficar menos atractivo? Possivelmente não é 

só isso, mas talvez também seja, pois enquanto não formos capazes de resolver alguns 

problemas estruturantes, como por exemplo a construção da variante, o Concelho arrisca-se a 

perder competitividade.------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Em conclusão, gostava de dizer que nos parece que esta é uma pequena revisão, 

necessária, e que esperamos que seja a única do presente ano. Em que há uma redução do 
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orçamento em quase dois milhões de euros, o que porventura peca ainda por ser escassa.------  

----------- Ficamos então a aguardar os esclarecimentos do Sr. Presidente relativamente às 

questões expostas …” -------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- JORGE FERREIRA PATO – referiu que a presente Revisão Orçamental é um 

exemplo demonstrativo da demagogia que o Executivo Municipal utiliza na gestão.-----------------  

----------- Referiu que o Presidente da Câmara justifica a Revisão porque há necessidade de 

introduzir novos projectos, de incluir o empréstimo e de ajustar os valores de diversos projectos 

plurianuais. A este respeito disse que o montante necessário para os novos projectos é quase 

insignificante, pois o seu custo ronda os cem mil euros, o que significa que é menos de 0,5% do 

Orçamento total. Quanto aos projectos plurianuais, estes poderiam perfeitamente ser incluídos 

no próximo orçamento, porque neste já não terão qualquer efeito. Quer isto dizer que duas das 

razões invocadas são perfeitamente inócuas.-------------------------------------------------------------------  

----------- Recordou que o CDS/PP fazia Orçamentos abrangentes e ambiciosos, empolados 

como era referido pelo PPD/PSD e onde eram incluídos todos os projectos eventualmente 

realizáveis, mesmo tendo a noção que a Receita a arrecadar não permitia fazer tudo. Como a 

Receita previsível não chegava utilizava-se a venda de terrenos como variável do equilíbrio 

orçamental. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Já no orçamento do corrente ano, o PPD/PSD optou por utilizar a mesma técnica e só 

assim se aceita que tenham orçamentado 12.500.000,00 € (doze milhões e quinhentos mil 

euros) para a venda de terrenos, quando no ano passado se venderam terrenos no montante 

global de 432.000,00 € (quatrocentos e trinta e dois mil euros). -------------------------------------------  

----------- Acerca deste assunto relembrou o que era questionado no decurso do anterior 

Mandato pelo PPD/PSD, era quais os Concelhos que o CDS/PP pretendia vender para atingir 

aquele montante da Receita. Como para este ano orçamentaram doze milhões de euros, ao 

que parece o PPD/PSD já encontrou os Concelhos vizinhos que espera vender. --------------------  
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----------- Referiu que na presente Revisão a inclusão do novo empréstimo representa uma 

Receita de Capital de mais de um milhão de euros, o valor total das restante rubricas, com 

excepção da venda de terrenos, também aumenta sensivelmente no mesmo valor, no entanto, 

apesar de a Receita efectivamente prevista aumentar em cerca de dois milhões de euros, a 

Despesa prevista desce no mesmo valor, ou seja, a Receita e a Despesa em vez de diminuírem 

de forma paralela, caminham em sentido inverso, pelo que, para manter o Orçamento 

equilibrado, reduziu-se o montante orçamentado na variável utilizada para o equilíbrio 

orçamental, a venda de terrenos que desce quase quatro milhões de euros.--------------------------  

----------- Questionou a razão pela qual a venda de terrenos em quase 1/3 em relação ao 

previsto inicialmente, terá a Câmara Municipal cometido um erro ao orçamentar, ou será que 

verificou que não possui terrenos suficientes para vender pelo valor total previsto. A resposta é: 

porque assim melhora a Taxa de Execução! Disse que a Taxa de Execução é um orçamento 

caro ao PPD/PSD, pois nos últimos anos, existe uma falta de argumentação válida para criticar 

a gestão do CDS/PP, utilizaram a Taxa de Execução como arma de arremesso e agora, não 

podiam ficar mal neste aspecto, assim, nada como uma Revisão em baixa para melhorar a 

Taxa de Execução, ou seja com uma habilidade contabilística consegue-se melhorar aquilo que 

ia ser bastante fraco. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Mais disse não ser aceitável que num ano em que a Receita prevista sobe, o valor do 

Orçamento desça, considerando esta situação como pura demagogia. ---------------------------------  

----------- CARLOS MANUEL FERREIRA FERREIRA – entregou a sua intervenção por escrito à 

Mesa, pelo que se transcreve de seguida a mesma na íntegra: -------------------------------------------  

----------- “… Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Membros desta Assembleia; ---------------  

----------- A revisão às grandes opções do plano e orçamento que hoje nos é presente para 

aprovação, prende-se, fundamentalmente, com uma necessidade legal de integrar no 

orçamento as rubricas e os respectivos montantes do saldo da gerência/exercício anterior, a 
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inclusão do Projecto “Operação +MARIA” financiado pelo QREN, no valor de 200.000,00 €, na 

área da modernização administrativa e do empréstimo aprovado na última assembleia e visado 

pelo Tribunal de Contas. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Sobre este empréstimo não posso deixar a oportunidade de me dirigir ao Dr. 

Mendonça lembrando-o que a sua elevada experiência profissional e política não lhe concede o 

dom de toda a sapiência. Afirmações como “… não existe fundamento legal para a contracção 

do empréstimo” não são aceitáveis, pois é ao Tribunal de Contas que lhe compete aferir da 

legalidade e não aos membros da assembleia. Aos membros compete isso sim, aferir sobre a 

sua necessidade, a sua correcta e justa aplicação … era sobre isso que PPD-PSD gostava de o 

ouvir falar … quais os projectos com os quais o CDS-PP não concorda? Ou o que fariam de 

diferente?------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Membros desta Assembleia; --------------------  

----------- Importa referir que esta revisão contempla alguns ajustamentos nas previsões iniciais, 

face à real capacidade de execução nos próximos três meses, traduzindo-se numa efectiva 

redução de mais de 1,9 milhões de euros ao orçamento inicialmente previsto. -----------------------  

----------- Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Membros desta Assembleia; --------------------  

----------- Que fique bem claro que Câmara Municipal liderada pelo PPD-PSD não abandona, 

nem vai abandonar, nenhuns projectos, apenas está a efectuar uma reprogramação financeira 

de alguns projectos em virtude da real execução da receita. -----------------------------------------------  

----------- E que fique bem claro, também, que a Câmara Municipal liderada pelo PPD-PSD está 

empenhada em aumentar a captação de receitas provenientes do QREN e da Administração 

Central para concretizar todos os projectos constantes no plano plurianual de investimentos. ---  

----------- Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Membros desta Assembleia; --------------------  

----------- O projecto político do PSD para o desenvolvimento do Município de Oliveira do Bairro, 

preconizado nos orçamentos e nas grandes opções do plano, tem como principal prioridade a 
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Educação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- A Câmara Municipal liderada pelo PSD, num período tão curto:-------------------------------  

----------- - Elaborou e aprovou a Carta Educativa; Acharam mal? Teriam feito melhor? ------------  

----------- - Elaborou os projectos, colocou a concurso, conseguiu o financiamento no âmbito do 

QREN de 8 novos Pólos Escolares, num valor de cerca de 19 milhões de euros; -------------------  

----------- Acham pouco?-----------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Não é extraordinário? --------------------------------------------------------------------------------------  

----------- - Elaborou o projecto, construiu e tem apoiado o funcionamento do moderno Instituto 

de Educação e Cidadania na Mamarrosa, que fique bem claro, que sem este significativo 

esforço do executivo, dificilmente teria chegado a bom porto este projecto;----------------------------  

----------- - Requalificou e remodelou 11 escolas que se encontravam degradadas e com falta de 

segurança, nomeadamente as escolas de Bustos, Troviscal, Vila Verde, Oliveira do Bairro, 

Cercal, Palhaça, Aguas Boas, Silveira, Silveiro, Perrães e Albergue; Sobre esta matéria é 

melhor o CDS-PP nem abrir a boca…-----------------------------------------------------------------------------  

----------- Não faria mais sentido a bancada do CDS-PP propor um voto de congratulação ao 

Executivo Municipal liderado pelo PPD-PSD perante a sua politica educativa para o Município 

de Oliveira do Bairro? --------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Membros desta Assembleia; --------------------  

----------- O partido CDS-PP, em relação a politica educativa em Oliveira do Bairro, fala a várias 

vozes e percorre caminhos diferentes, o que torna muito difícil saber qual é o verdadeiro 

caminho ou a verdadeira voz do CDS-PP em Oliveira do Bairro. ------------------------------------------  

----------- Se, por um lado, o CDS-PP no executivo, através da Sr.ª Vereadora Professora 

Leontina Novo, afirma e passo a citar “a Educação tem sido uma das áreas que tem obtido o 

consenso de toda Vereação, dado que fazia parte do Programa Eleitoral do CDS-PP”, e que 
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tem apoiado e aprovado, juntamente com o Sr. Presidente Mário João, a construção de 8 novos 

pólos escolares, por outro, o líder da bancada do CDS-PP na Assembleia Municipal, defende 

apenas a construção de 4 novos pólos escolares num artigo para o Jornal da Bairrada. -----------  

----------- É tempo do CDS-PP falar a uma só voz e trilhar um só caminho, clarificando se 

concorda ou não com o projecto político do PPD-PSD na área da educação, nomeadamente se 

é ou não favorável à com a construção de 8 novos pólos escolares para o Município de Oliveira 

do Bairro. E se não é, que diga quais é que não construía e, já agora, o porque?--------------------  

----------- Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Membros desta Assembleia; --------------------  

----------- A revisão, que hoje nos é presente para aprovação, não consubstancia nenhuma 

alteração à estratégia politica de desenvolvimento, a curto e a médio prazo, do PSD, para que o 

Município de Oliveira do Bairro se modernize mais e eleve o seu nível educacional, com 

reflexos na melhoria na qualidade de vida, no sentido de fazer de Oliveira do Bairro um 

Município cada vez mais atractivo no duplo sentido, o de fixar as populações e o de atrair 

investimentos geradores de mais valias e potenciadores de desenvolvimento económico e 

social. --  

----------- Assim sendo, a bancada do PPD/PSD assume uma posição favorável à deliberação 

do Órgão Executivo, tomada na sua reunião de 11 de Setembro do presente ano, no sentido de 

aprovar a 1ª revisão às grandes opções do plano e ao orçamento …”-----------------------------------  

----------- JORGE DIOGO CARDOSO MENDONÇA – revelou que não poderia dizer o que é que 

não fazia ou o que é que fazia, não vale a pena porque o Presidente da Câmara já disse que as 

opções estão tomadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Relembrou que quando a Carta Educativa foi aprovada era referido que a construção 

da totalidade dos Pólos Educativos importava um valor próximo dos 11.500.000,00 € (onze 

milhões e quinhentos mil euros). Agora, o Relatório da Câmara Municipal fala em 

19.000.000,00 € (dezanove milhões de euros), ou seja 80% mais do que o previsto, pelo que 
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não percebe como é que um Orçamento é apresentado e que tem como grande bandeira a 

construção das oito Escolas e que tem este novo valor, desce. -------------------------------------------  

----------- 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 pudesse responder às questões 

colocadas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

referiu que o Executivo Municipal aceita sugestões, no entanto assume a responsabilidade das 

opções que toma. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Mais referiu que há um ano atrás não se poderia prever que o QREN tivesse o 

desenvolvimento que teve, que tivesse os meios afectos à Educação que teve, que tinha as 

fases de Candidatura aberta que teve. Como tal, a Carta Educativa, que era uma das 

condições, apontava apenas valores indicativos sem Projecto algum.-----------------------------------  

----------- Quanto à questão dos terrenos disse que o valor de um determinado bem é aquele 

que em determinado momento alguém está disponível a pagar e a outra parte está disponível 

para vender, tudo o resto são avaliações e estimativas, tendo questionado o Membro Jorge 

Pato, quando este concordava com a orçamentação no passado e concordava com a política 

de orçamentação no montante de oito milhões de euros, onde é que estavam os terrenos 

naquele montante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Referiu que o Executivo Municipal tem seguido uma política de sensibilização das 

campanhas de recolha de resíduos sólidos urbanos, no entanto a produção de efeitos traduz-se 

num aumento de toneladas de lixo produzido que tem de ser pago.--------------------------------------  

----------- Em relação aos Protocolos com as Juntas de Freguesia, mencionou que se previa que 

em relação a algumas Juntas de Freguesia poderiam vir a ser desenvolvidos Protocolos para 

início da construção da respectiva sede, mas com o andamento das situações decidiu-se que 

ainda não era oportuno avançar com a mesma, o que não quer dizer que o assunto esteja 
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esquecido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- No que diz respeito ao Abastecimento de Água em Alta, referiu ter sido publicitado 

pelo Presidente das Águas do Carvoeiro, há já dois anos, que Oliveira do Bairro tinha sido 

admitido àquela Associação, tendo-se sucedido inúmeras reuniões de trabalho, mas por 

enquanto não pode acelerar o processo. -------------------------------------------------------------------------  

----------- Esclareceu que a Feira da Palhaça é para avançar o mais rapidamente possível, até 

porque a futura Escola Básica da Palhaça irá ser implantada num terreno que é da Junta de 

Freguesia e onde actualmente funciona a Feira. ---------------------------------------------------------------

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

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

----------- Efectuada a votação, verificou-se que o assunto: 5.2. – Análise e votação para 

efeitos de Aprovação da 1.ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos, do Plano de 

Actividades e Orçamento 2008, obteve a seguinte votação: 3 Votos Contra, 1 Abstenção e 

20 Votos a Favor, pelo que foi Aprovado pela Maioria dos Membros da Assembleia 

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

----------- De imediato deu-se inicio ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos - 5 – ORDEM DO 

DIA - 5.3. – Análise e votação para efeitos de Aprovação da participação no I.R.S. dos 

sujeitos passivos, 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 aprovada por maioria na Reunião do Executivo Municipal.  

----------- Mais disse que a proposta tem por base a manutenção do 5%, o que significa que se o 

rendimento das famílias se mantiver, também os valores a receber pelo Município se irão 

manter. - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Referiu que não haverá qualquer acréscimo para as famílias, mas tão somente a 

manutenção da taxa que tem vindo a ser aplicada e assim garantir a manutenção da receita 
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para anos que se avizinham de forte investimento.------------------------------------------------------------  

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

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

----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – entregou a sua intervenção 

por escrito à Mesa, pelo que se transcreve de seguida a mesma na íntegra: --------------------------  

----------- “… Na qualidade de contribuinte naturalmente que achava que era mais simpático que 

a taxa fosse menor.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Enquanto autarca percebo que a Autarquia precisa de receitas próprias para 

comparticipar projectos financiados. -------------------------------------------------------------------------------  

----------- No entanto se olharmos para os Concelhos vizinhos vimos que alguns têm feito um 

esforço no sentido de reduzir esta comparticipação. ----------------------------------------------------------  

----------- Por isso parece que teria sido mais razoável se não tivéssemos fixado novamente a 

taxa no máximo legal.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Por isso não votarei contra mas também não posso votar favoravelmente pois parece-

me que há aqui alguma falta de sensibilidade da parte da autarquia, considerando as 

dificuldades com que as famílias têm sido confrontadas, nomeadamente com os aumentos quer 

das taxas de juro quer dos combustíveis …” --------------------------------------------------------------------  

----------- JORGE DIOGO CARDOSO MENDONÇA – entregou a sua intervenção por escrito à 

Mesa, pelo que se transcreve de seguida a mesma na íntegra: -------------------------------------------  

----------- “…Senhor Presidente: -------------------------------------------------------------------------------------  

----------- A consagração legal de uma participação variável dos municípios no IRS dos sujeitos 

passivos com domicílio fiscal na respectiva circunscrição territorial não é, do meu ponto de 

vista, isenta de crítica. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Desde logo porque este imposto, sendo de taxa progressiva traduz, apesar de 
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algumas distorções, alguma aproximação a princípios de solidariedade e justiça distributiva, 

pelo que nada justifica que se introduzam factores aleatórios que prejudiquem ainda mais a já 

debilitada justiça fiscal relativa que lhe é inerente; ------------------------------------------------------------  

----------- Para além disso, parece inequívoco que o desagravamento da carga fiscal, em 

particular sobre os rendimentos do trabalho, é uma necessidade reconhecida a que o Governo 

e a Assembleia da República têm que dar resposta, seja pela revisão dos escalões de 

tributação, seja pelo alargamento das deduções à colecta; -------------------------------------------------  

----------- Assim sendo, entendo que não faz qualquer sentido que, quanto a este imposto em 

concreto, o desagravamento possa ser feito, desigualmente, de concelho para concelho, ao 

sabor das necessidades financeiras e da vontade política ou das opções de cada Município.----  

----------- Caros Colegas: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- A presente conjuntura económico-social é de grande dificuldade para a maioria das 

famílias portuguesas; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Daí que, para além das razões legais e de princípio que atrás se expuseram, o próprio 

contexto actual exige todas as medidas possíveis e adequadas à devolução do seu poder de 

compra e ao restauro da sua estabilidade financeira, desde logo, em primeira linha, aquelas que 

permitam a atenuação dos encargos fiscais incidentes sobre o produto do trabalho de cada um.  

----------- É que, como se sabe, os impostos constituem sempre uma restrição ao património, à 

liberdade de iniciativa dos indivíduos, ao produto do seu trabalho e à livre conformação da vida 

das famílias; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- E, por essa razão, tanto a prudência como a moderação tributárias, são um 

pressuposto fundamental do governo do bem comum, seja a nível central ou autárquico; ---------  

----------- No ano passado aderi à proposta do Executivo, revendo-me por completo na 

intervenção do Colega Armando Humberto, que pugnava pela sobriedade e pragmatismo na 

utilização dos dinheiros municipais. -------------------------------------------------------------------------------  
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----------- Um ano volvido, é o que todos sabemos quanto a “flores” e “jogo para a bancada”.-----  

----------- Por isso mesmo, entendo que o Executivo Municipal podia, já a partir deste ano, 

começar a dar um sinal de razoabilidade, abdicando a favor dos munícipes de uma taxa de, 

pelo menos 0,5%, para seu benefício, assim permitindo aos munícipes pagar, em 2009, menos 

0,5% no seu IRS;--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Com esta medida, o Executivo Municipal não só aliviaria a carga fiscal dos munícipes, 

como reconheceria os sacrifícios financeiros que lhes têm sido pedidos, bem a como todos os 

portugueses, nos últimos anos, para equilibrar as contas públicas.---------------------------------------  

----------- É que, como é sabido, quando a percentagem do imposto em que o município decida 

participar é inferior à taxa máxima de 5%, o produto da diferença de taxas e a colecta líquida é 

considerado como dedução à colecta do IRS; -----------------------------------------------------------------  

----------- Para além disso, esta redução de taxa de 5% para 4,5% seria uma forma de a 

autarquia contribuir para a fixação de pessoas e investidores no seu território, invertendo o 

progressivo envelhecimento do concelho e, ao mesmo tempo, potenciando o aumento da 

receita a curto e médio prazo. ---------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Feitas as contas, e tendo em conta que com a Revisão Orçamental esta participação 

financeira está prevista, para o ano em curso, em 433.524,00 €, abdicando de 0,5% dos 5% a 

que tem direito, o Executivo Municipal deixaria de arrecadar uma verba inferior a 43.500,00 €;--  

----------- E para suprir esta ausência de receita, bastaria que o Executivo se abstivesse de 

realizar aqueles eventos que, como já aqui anteriormente referi, visam satisfazer os interesses 

comezinhos de alguns, que redundam numa inevitável acumulação de prejuízos e que se 

destinam a satisfazer interesses particulares, sejam pessoais sejam associativos. ------------------  

----------- Caros Colegas: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Feitas as contas, parece claro que a verba correspondente a 0,5% do município no 

IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na respectiva circunscrição territorial, não 
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determinaria uma diminuição sensível do nível de receita da autarquia.---------------------------------  

----------- No entanto, e pese embora entenda que o Executivo Municipal devesse propor a 

fixação participação de 4,5% no IRS colectado no ano de 2009 aos sujeitos passivos com 

domicílio fiscal na área territorial concelhia, seria evidente estultícia que a justiça fiscal se 

fizesse à custa do município, ou à custa da redução da participação deste nos recursos 

públicos a que constitucionalmente tem direito. ----------------------------------------------------------------  

----------- Assim sendo, já seria excelente se o Executivo aqui se comprometesse a converter a 

verba correspondente a 0,5% dos 5% a que tem direito, num subsídio à aquisição de material 

didáctico/ pedagógico para os 241 alunos matriculados no ensino pré-escolar público, e dos 

livros e manuais para os 897 alunos matriculados no ensino básico público, do que resultaria 

uma afectação média de cerca de 38,00 € por aluno.---------------------------------------------------------  

----------- É com este repto que declaro que votarei favoravelmente a proposta do Executivo …”  

----------- CARLOS MANUEL FERREIRA FERREIRA – entregou a sua intervenção por escrito à 

Mesa, pelo que se transcreve de seguida a mesma na sua íntegra:--------------------------------------  

----------- “… Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Membros desta Assembleia; ---------------  

----------- Foi com grande perplexidade e depois com preocupação que assisti à reunião de 

câmara onde o CDS-PP de Oliveira do Bairro, representado pela Sr.ª Vereadora Prof. Leontina 

Novo, apresentou uma proposta de participação de 0% no IRS dos sujeitos passivos com 

domicílio fiscal no Município de Oliveira do Bairro. -----------------------------------------------------------  

----------- A preocupação aumentou quando o CDS-PP de Oliveira do Bairro demonstrou, não 

saber o impacto financeiro desta proposta na gestão do município e nos munícipes de Oliveira 

do Bairro em 2010 e ainda quando assisti ao CDS-PP de Oliveira do Bairro a defender que o 

aumento da receita se poderia efectuar com a redução da despesa, justificando que, com esta 

redução, tinha a Câmara Municipal de estabelecer melhor as suas prioridades e diminuir as 

despesas não essenciais para a gestão e para a vida da autarquia, nomeadamente as 
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despesas com a execução de cartazes e as a despesas relativas à mudança de imagem do 

Gabinete da Presidência, com novas folhas de ofício e novos envelopes.------------------------------  

----------- Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Membros desta Assembleia; --------------------  

----------- É inaceitável, incompreensível e irresponsável a proposta do CDS-PP de Oliveira do 

Bairro, salvo se proferidas no plano puramente eleitoralista e populista a que nos vem 

habituando. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Apelo desde já ao CDS-PP de Oliveira do Bairro à continência demagógica, pois ainda 

estamos a mais de 1 ano das eleições. ---------------------------------------------------------------------------  

----------- Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Membros desta Assembleia; --------------------  

----------- O impacto financeiro da proposta do CDS-PP para o Orçamento Municipal de 2010 

obrigaria a abdicar de uma receita que rondará o meio milhão de euros, atendendo ao valor 

para o presente ano, vidé MAPA XIX Anexo da Lei do Orçamento de Estado para 2008, que é 

de 433.524,00 €, não se prevendo grande variação. ----------------------------------------------------------  

----------- Mas não ficaria por aqui…. -------------------------------------------------------------------------------  

----------- A proposta do CDS-PP de Oliveira do Bairro reduziria o limite geral dos empréstimos 

do Município em 2010 no mesmo montante, em meio milhão de euros e reduziria o limite do 

endividamento líquido do município em 0,8 milhões de euros. ---------------------------------------------  

----------- Alguém acredita que a qualidade de vida dos munícipes de Oliveira do Bairro iria 

melhorar, se abdicasse de receitas de meio milhão de euros, que devem ser utilizadas para 

essa mesma melhoria da qualidade de vida? Claro que não!-----------------------------------------------  

----------- Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Membros desta Assembleia; --------------------  

----------- A redução na arrecadação de receita conduziria inevitavelmente à menor capacidade 

de investimento, à redução quantitativa e qualitativa de serviços municipais a prestar de forma 

solidária e responsável a todos os Munícipes pela Câmara Municipal de Oliveira do Bairro. ------  
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----------- Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Membros desta Assembleia; --------------------  

----------- Para analisar o impacto financeiro da proposta do CDS-PP para os Munícipes de 

Oliveira do Bairro, usei como referência os dados da DGCI sobre o IRS liquidado do ano de 

2006 e agora é só fazer umas contas. ----------------------------------------------------------------------------  

----------- Em 2006, foram entregues em Oliveira do Bairro 8.297 declarações de IRS, gerando 

uma colecta líquida de IRS no valor de 8. 794.685,93 €, 5% deste valor são 439.734,27 €, 

dividindo 439.734,27 € euros pelas 8.297 declarações de IRS entregues e depois dividir por 12 

meses, resulta a parca quantia de 4,42 euros por mês. Ou seja, 4,42 € por mês seria o impacto 

financeiro para os Munícipes de Oliveira do Bairro da proposta do CDS-PP sendo 

inquestionável que quem iria beneficiar deste desagravamento fiscal seriam apenas os 

Munícipes de Oliveira do Bairro com maior rendimento, contrariando os princípios da 

solidariedade e da justiça social que estão consignados neste imposto; --------------------------------  

----------- Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Membros desta Assembleia; --------------------  

----------- Será que o CDS-PP acredita que alguém virá viver para Oliveira do Bairro por receber 

mais 4,42 € por mês? Ou virá antes viver para Oliveira do Bairro se o Município oferecer as 

infra-estruturas necessárias a uma qualidade de vida desejada para o agregado familiar do 

contribuinte?--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Membros desta Assembleia; --------------------  

----------- E como o CDS-PP reconheceu na reunião de câmara onde este ponto foi discutido, 

que as únicas despesas não essenciais, entenda-se supérfluas, são as despesas com a 

execução de cartazes e as despesas relativas à mudança de imagem do Gabinete da 

Presidência, certamente que será muito significativo o que este executivo fará com meio milhão 

de euros em receita a utilizar de forma justa, para melhorar a qualidade de vida dos munícipes 

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

----------- Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Membros desta Assembleia; --------------------  
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----------- O CDS-PP tem hoje a possibilidade de reconhecer: ----------------------------------------------  

----------- 1º que este executivo utiliza bem todas as receitas (e é a opinião da Srª Vereadora 

Leontina Novo);----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- 2º que temos mais e melhor educação;---------------------------------------------------------------  

----------- 3º que temos mais e melhor cultura;-------------------------------------------------------------------  

----------- 4º que temos mais e melhores serviços municipais; ----------------------------------------------  

----------- 5º que temos mais e melhores infra-estruturas municipais; -------------------------------------  

----------- 6º que temos mais e melhores zonas industriais; --------------------------------------------------  

----------- E só passaram pouco mais de 2 anos;----------------------------------------------------------------  

----------- Estão assustados? Estão deslumbrados? Estão preocupados? É que eu estaria. -------  

----------- Por tudo isto, a bancada do PPD/PSD assume uma posição favorável à deliberação 

do Órgão Executivo, tomada em sua reunião de 11 de Setembro do presente ano, no sentido de 

aprovar manter a taxa de 5% na participação no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal 

no Município de Oliveira do Bairro …”-----------------------------------------------------------------------------  

----------- 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 pudesse responder às questões 

colocadas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

referiu não saber a que interesses particulares se refere o Membro Jorge Mendonça, devendo 

este em vez de insinuar, participar os factos às autoridades competentes.-----------------------------  

----------- Mais referiu que o apoio social já é prestado em Oliveira do Bairro, pois a Câmara 

Municipal apoia o serviço de refeições desde da pré-escola ao 1.º ciclo, apoia igualmente os 

transportes escolares. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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----------- Esclareceu que 0,5% de uma família que pague por ano 1.000,00 € (mil euros) no IRS, 

representaria apenas 5,00 € (cinco euros) por ano de dedução, questionando se alguém muda 

de Concelho por aquele valor. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

----------- Efectuada a votação, verificou-se que o assunto: 5.3. – Análise e votação para 

efeitos de Aprovação da participação no I.R.S. dos sujeitos passivos, obteve a seguinte 

votação: 0 Votos Contra, 2 Abstenções e 22 Votos a Favor, pelo que foi Aprovado pela 

Maioria dos Membros da Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------  

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

informou os Membros da Assembleia Municipal que já se tinha atingido a meia-noite e que tinha 

de se decidir se os trabalhos da presente Sessão da Assembleia Municipal deveriam continuar, 

se fosse previsível a sua conclusão antes da uma hora da manhã, ou se pelo contrário 

deveriam terminar de imediato.--------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Colocada a questão aos Membros da Assembleia Municipal estes entenderam, por 

maioria, que os trabalhos da presente Sessão da Assembleia Municipal deveriam prosseguir. --  

----------- De imediato deu-se inicio ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos - 5 – ORDEM DO 

DIA - 5.4. – Análise e votação para efeitos de Aprovação do Lançamento de Derrama 

sobre o lucro tributável sujeito e não isento de IRC, sendo dado o uso da palavra ao 

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

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

referiu que a Câmara Municipal estabeleceu o máximo percentualmente permitido, o que 

mesmo assim significa uma redução de 40% em relação há dois anos atrás, dado que a 

fórmula de cálculo é diferente.---------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Informou que no ano de 2006 a receita arrecadada pela Derrama foi de 511.000,00 € 
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(quinhentos e onze mil euros), em 2007 foi de 565.000,00 € (quinhentos e sessenta e cinco mil 

euros) e em 2008 até ao mês de Agosto foi de 103.000,00 € (cento e três mil euros). --------------  

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

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

----------- JOÃO PAULO CASTELO DA ASSUNÇÃO SOL – referiu que apesar dos 1,5% ser a 

taxa máxima permitida por Lei, é aquela que tem de ser aplicada, tendo em atenção as 

alterações que foram introduzidas à legislação. ----------------------------------------------------------------  

Mais disse que essas mesmas alterações implicam um decréscimo no valor das Receitas para 

o Município, pelo que é estimada uma queda de cerca de 40% da Receita que a Derrama 

representa para a Autarquia em comparação com a que resultaria se ainda fosse aplicadas as 

regras anteriores. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

----------- Efectuada a votação, verificou-se que o assunto: 5.4. – Análise e votação para 

efeitos de Aprovação do Lançamento de Derrama sobre o lucro tributável sujeito e não 

isento de IRC, obteve a seguinte votação: 0 Votos Contra, 1 Abstenção e 23 Votos a Favor, 

pelo que foi Aprovado pela Maioria dos Membros da Assembleia Municipal. ------------------------  

----------- De imediato deu-se inicio ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos - 5 – ORDEM DO 

DIA - 5.5. – Análise e votação para efeitos de aprovação das Taxas do Imposto Municipal 

sobre Imóveis, sendo dado o uso da palavra ao Presidente da Câmara. ------------------------------  

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

referiu que se propõe a manutenção das mesmas taxas do ano anterior, recordando que no 

primeiro ano de Mandato do actual Executivo Municipal foi aprovada uma redução a esta Taxa.  

----------- Informou ter sido levada a efeito uma reavaliação quer dos polígonos e zonamentos 



 

Sessão da Assembleia Municipal de 25.09’08   58|64 

quer dos coeficientes que a todo o momento entrarão em vigor, prevendo-se uma redução de 

cerca de 15% da Receita arrecadada. ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – entregou a sua intervenção 

por escrito à Mesa, pelo que se transcreve de seguida a mesma na sua íntegra: --------------------  

----------- “… Votarei contra a proposta das taxas de IMI porque: ------------------------------------------  

----------- 1) A manutenção da taxa representa um aumento dos impostos em virtude do 

processo de reavaliações que alarga a base de tributação;-------------------------------------------------  

----------- 2) As receitas provenientes de impostos sobre imóveis terem crescido nos últimos 

anos a ritmos muito superiores à inflação; -----------------------------------------------------------------------  

----------- 3) Ao aumentar os impostos sobre o património está-se a defraudar as expectativas da 

população em geral, que tem visto na compra de casa própria uma forma de garantir um bem 

estar futuro …” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

----------- Efectuada a votação, verificou-se que o assunto: 5.5. – Análise e votação para 

efeitos de aprovação das Taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis, obteve a seguinte 

votação: 1 Voto Contra, 1 Abstenção e 22 Votos a Favor, pelo que foi Aprovado pela 

Maioria dos Membros da Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------  

----------- De imediato deu-se inicio ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos - 5 – ORDEM DO 

DIA - 5.6. – Análise e votação para efeitos de aprovação do valor da Taxa Municipal de 

Direitos de Passagem, sendo dado o uso da palavra ao Presidente da Câmara. -------------------  

----------- Presidente da Câmara Municipal MÁRIO JOÃO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – 
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referiu que os Membros da Assembleia Municipal possuem todos os dados necessários à 

análise da proposta e que se reserva para alguns esclarecimentos adicionais que se entenda 

como necessários. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

----------- Efectuada a votação, verificou-se que o assunto: 5.6. – Análise e votação para 

efeitos de aprovação do valor da Taxa Municipal de Direitos de Passagem foi Aprovado 

pela Unanimidade dos Membros da Assembleia Municipal. -----------------------------------------------  

----------- De imediato deu-se inicio ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos - 5 – ORDEM DO 

DIA - 5.7. – Análise e votação para efeitos de aprovação do Protocolo a celebrar entre o 

Município de Oliveira do Bairro e o IEC – Instituto de Educação e Cidadania, sendo dado o 

uso da palavra ao Presidente da Câmara. -----------------------------------------------------------------------  

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

referiu que o período temporal previsto se deve sobretudo ao facto de o IEC prever 

candidatar-se a determinado tipo de subsídios que obrigam as entidades candidatas a ter 

algum tipo de estabilidade. -------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Com o presente Protocolo tentou-se salvaguardar a Câmara Municipal se for dado um 

outro uso ao imóvel que não o previsto. --------------------------------------------------------------------------  

----------- Mais disse que a Câmara Municipal terá o dever de colaborar em tudo o que for 

solicitado pelo IEC e aí o Executivo Municipal decidirá ou trará à Assembleia Municipal se 

extravasar as suas competências, dado haver um interesse mútuo no bom funcionamento deste 

Projecto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

desejassem intervir. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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----------- JORGE DIOGO CARDOSO MENDONÇA – concordou que deve haver o princípio de 

boa fé nos protocolos a celebrar entre o Município e as demais Associações ou Institutos, 

relembrou estando-se a propor a aprovação de um protocolo pelo período de vinte anos, isto 

implica que possa haver outros Directores ou outras pessoas a gerir o Instituto, pode haver 

outras pessoas à frente do Executivo Municipal e na Assembleia Municipal, pelo que 

considerou conveniente a existência do presente Protocolo, pois as partes ficam mais 

protegidas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Sobre o ponto 1 da cláusula primeira, questionou se o prédio já possui Licença de 

Utilização. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Acerca da cedência a título precário referiu que deveria ser alterada a expressão “não 

se aplicam as regras de locação” para uma frase dizendo que se aplicariam as regras do 

comodato. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Questionou qual o critério objectivo para que o Município possa considerar os 

encargos com o consumo da energia eléctrica anormalmente elevados.--------------------------------  

----------- Questionou igualmente, qual o critério objectivo que permite ao Município considerar 

aceitável o limite até ao qual assegura os encargos.----------------------------------------------------------  

----------- Mais questionou se o IEC alguma vez vier a comparticipar parte destes custos, como é 

que aquela Receita é imputada no Orçamento.-----------------------------------------------------------------  

----------- Considerou que o que está previsto no Protocolo, de que eventuais dúvidas serão 

resolvidas pelo Executivo Municipal, significa que o Executivo está a decidir em causa própria, 

podendo em alternativa a Assembleia Municipal nomear um terceiro elemento que seja 

imparcial. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- JOÃO PAULO CASTELO DA ASSUNÇÃO SOL – referiu que o IEC só é uma 

realidade devido ao grande esforço financeiro e dedicação do Executivo Municipal. ----------------  

----------- Considerou o IEC uma boa ideia e um bom projecto, mas apenas foi possível colocar 
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a funcionar num curto espaço de tempo, porque o Executivo Municipal tem como prioridade a 

Educação, pelo que este projecto mereceu toda a sua atenção. ------------------------------------------  

----------- Confessou ter tido algumas dúvidas sobre o propósito do IEC, pelo que decidiu 

averiguar para que o mesmo serviria, tendo verificado que o IEC é uma Escola para a cidadania 

próxima dos cidadãos, é uma instituição sem fins lucrativos, independente, centrada nos 

desafios do séc. XXI, assegura o ensino ao longo da vida numa região desfavorecida cultural e 

materialmente com alto abandono escolar, o IEC é uma janela para o mundo exterior do qual é 

hoje excluída uma grande parte da população que vive em áreas rurais de baixa escolaridade. -  

----------- Referiu que mais difícil do que fazer e pagar a obra é torná-la uma mais valia para a 

população, pelo que os seus responsáveis terão de se aperceber quais as necessidades e os 

interesses dos diversos público-alvo existentes, de forma a vocacionar as diferentes acções e 

actividades que serão desenvolvidas, de modo a abranger o maior número possível de 

pessoas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Em relação ao Protocolo referiu que este é claro e explícito nos direitos e deveres de 

cada uma das partes, abrangendo todas as áreas desde o funcionamento e a logística até ao 

financiamento e obrigações mútuas.-------------------------------------------------------------------------------  

----------- 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 pudesse responder às questões 

colocadas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

referiu que com o presente estão acautelados os interesses da Câmara Municipal, tendo o 

objectivo que esteve na origem da elaboração do mesmo, o não gerar desconfiança, gerar 

entendimento e acautelar o futuro, se calhar foi em demasia, mas entendeu-se que deveria ser 

desta forma. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Não havendo nenhum Membro que desejasse intervir, foi o presente assunto colocado 
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à votação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Efectuada a votação, verificou-se que o assunto: 5.7. – Análise e votação para 

efeitos de aprovação do Protocolo a celebrar entre o Município de Oliveira do Bairro e o 

IEC – Instituto de Educação e Cidadania, foi Aprovado pela Unanimidade dos Membros da 

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

----------- De imediato deu-se inicio ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos - 5 – ORDEM DO 

DIA - 5.8 - Análise e votação da Proposta de Participação do Município de Oliveira do 

Bairro na Entidade Regional de Turismo do Centro, sendo dado o uso da palavra ao 

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

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

referiu que o presente assunto apenas hoje foi subscrito pela Câmara Municipal, isto apesar de 

se ter feito chegar a respectiva documentação a todos os Membros da Assembleia Municipal. --  

----------- Afirmou que o interesse em participar na Entidade Regional de Turismo do Centro, por 

parte da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro é óbvia, desde logo porque permite a sua 

participação nas Assembleias e permite contribuir com sugestões e tentar beneficiar daquilo 

que for acompanhando e conhecendo. ---------------------------------------------------------------------------  

----------- Informou que a Entidade Regional de Turismo do Centro irá ter a sua sede em Aveiro.  

----------- O facto de Oliveira do Bairro aderir a esta entidade, significa que poderá ter acesso a 

programas públicos de financiamento na área do Turismo. -------------------------------------------------  

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

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

----------- Efectuada a votação, verificou-se que o assunto: 5.8 - Análise e votação da 

Proposta de Participação do Município de Oliveira do Bairro na Entidade Regional de 

Turismo do Centro, foi Aprovado pela Unanimidade dos Membros da Assembleia Municipal.  
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----------- De imediato deu-se inicio ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos - 5 – ORDEM DO 

DIA - 5.9 - Análise e votação da Proposta de Adesão e Aprovação dos Estatutos 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 – 

referiu que esta Associação dá forma à NUT 3/Baixo Vouga e virá substituir a GAMA e com a 

qual irão ser assinados com a CCDR-C os contratos com os pacotes de incentivos para toda a 

região, para os anos de 2007/2013, daí o interesse e a urgência em participar nesta 

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

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

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

----------- Efectuada a votação, verificou-se que o assunto: 5.9 - Análise e votação da 

Proposta de Adesão e Aprovação dos Estatutos da Comunidade Intermunicipal da 

Região de Aveiro/Baixo-Vouga (CIRA), foi Aprovado pela Unanimidade dos Membros da 

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

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

dado que deve ser dado seguimento aos assuntos que foram discutidos e votados, questionou 

os Membros, se tinham alguma oposição a que se aprovasse o teor das respectivas 

deliberações em minuta. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

consideram-se aprovadas em Minuta as deliberações tomadas relativamente aos assuntos 

constantes da Ordem de Trabalhos da presente Sessão da Assembleia Municipal. -----------------  

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

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

sobre os seguintes assuntos constantes da Ordem de Trabalhos: 5.2. – Análise e votação para 
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efeitos de Aprovação da 1.ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos, do Plano de 

Actividades e Orçamento 2008; 5.3. – Análise e votação para efeitos de Aprovação da 

participação no I.R.S. dos sujeitos passivos; 5.4. – Análise e votação para efeitos de Aprovação 

do Lançamento de Derrama sobre o lucro tributável sujeito e não isento de IRC; 5.5. – Análise e 

votação para efeitos de aprovação das Taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis; 5.6. – 

Análise e votação para efeitos de aprovação do valor da Taxa Municipal de Direitos de 

Passagem; 5.7. – Análise e votação para efeitos de aprovação do Protocolo a celebrar entre o 

Município de Oliveira do Bairro e o IEC – Instituto de Educação e Cidadania; 5.8 - Análise e 

votação da Proposta de Participação do Município de Oliveira do Bairro na Entidade Regional 

de Turismo do Centro; 5.9 - Análise e votação da Proposta de Adesão e Aprovação dos 

Estatutos 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. -----------------------------------------------------------------  


