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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA EM 

VINTE E SETE DE JUNHO DO ANO DE DOIS 

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

----------- Aos vinte e sete dias do mês de Junho, do ano de dois mil e oito, no Salão Nobre da 

Câmara Municipal, realizou-se a terceira 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. – Autorização e aprovação de um Empréstimo de Longo Prazo com 

maturidade superior a 10 anos no montante de 1.200.000,00€. ---------------------------------------  

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

secretariados por GILBERTO MARTINS DA ROSA e MARIA INÊS PATO. ---------------------------  

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

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

Executivo Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

----------- O Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, iniciou a sua intervenção, 
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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 ACÍLIO VAZ E GALA, CARLOS RAFAEL DA COSTA TAVARES, 

HENRIQUE SANTIAGO TOMÁS, HENRIQUE MANUEL OLIVEIRA CARRIÇO, VICTOR 

MANUEL BASTOS DE OLIVEIRA, NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA e 

MANUEL DA CONCEIÇÃO PEREIRA. ---------------------------------------------------------------------------  

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

informou, que os Membros Carlos Tavares, Henrique Tomás, Henrique Carriço, Victor Oliveira, 

Manuel Pereira, Nuno Barata e Acílio Gala tinham solicitado por escrito, a justificação da falta à 

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

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

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

senhores CARLOS MANUEL FERREIRA FERREIRA, PAULO MIGUEL DE ALMEIDA RATO 

DAS NEVES BARATA, ÓSCAR AIRES DOS SANTOS, MARISA PATO DOS SANTOS e 

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

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

----------- Informou igualmente que, os Membros Acílio Gala e Manuel Pereira tinham solicitado 

igualmente por escrito a justificação das suas faltas e respectivas substituições, não tendo 

contudo sido possível efectuar as mesmas. ---------------------------------------------------------------------  

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

incluindo-se neste ponto, a aprovação da Acta de 28 de Abril de 2008, tendo o senhor 

Presidente da Assembleia Municipal, mencionado que no início da mesma faltava indicar que o 

membro Alberto Ferreira de Jesus havia justificado a sua falta à última Assembleia Municipal, 

questionou seguidamente os Membros da Assembleia Municipal presentes, a fim de verificar, 
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se tinham algum reparo a fazer ao teor da mesma, sendo de imediato dado o uso da palavra ao 

primeiro interveniente. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- ANDRÉ DE CAMPOS S. FEVEREIRO CHAMBEL – disse que na intervenção do líder 

de bancada do PSD acerca dos citados relativamente à Assembleia Municipal e aos processos 

interpostos por alguns membros ligados ao CDS/PP, a mesma se encontra incompleta, pois 

não consta a salvaguarda da idoneidade pessoal e profissional do membro Carlos Conceição, 

nem o ataque directo aos membros da bancada do CDS/PP e portanto solicita que seja revista 

a gravação da última Assembleia Municipal e que fosse colocado tudo o que o líder da bancada 

do PSD afirmou e que provocou a sua defesa da honra em nome da bancada. ----------------------  

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

colocou à consideração dos Membros da Assembleia Municipal a aprovação da Acta da Sessão 

da Assembleia Municipal de 28 de Abril de 2008.--------------------------------------------------------------  

----------- Efectuada que foi a Votação, a Acta, datada de 28 de Abril de 2008, foi Aprovada 

por Maioria, com 18 Votos a Favor e 7 Abstenções.-------------------------------------------------------  

----------- CARLOS ASCENSÃO DA CONCEIÇÃO – entregou o seu pedido de esclarecimento 

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

----------- “ Exmo. Sr. Presidente da Mesa: -----------------------------------------------------------------------  

----------- Peço-lhe que nos esclareça se vai extrair certidão para requerer investigação à 

acusação aqui proferida na última reunião da Assembleia, realizada no dia 28 de Abril, pelo 

líder de bancada do partido que apoia, relativa a alegados interesses que estariam por trás os 

acontecimentos relativos à questão da Alameda. -------------------------------------------------------------  

----------- É que se o Sr. Presidente da Mesa não o fizer pedirei eu que se extraia certidão 

depois de alterada a respectiva acta, pois julgo necessário, a bem da transparência, investigar 

a existência e natureza desses alegados interesses. “ -------------------------------------------------------  
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----------- Presidente da Mesa da Assembleia Municipal ANTONIO MANUEL DIAS CARDOSO – 

indicou que a mesa não tomaria qualquer iniciativa nesse sentido mas, se alguém requeresse 

certidão seriam tomadas as devidas providências. -----------------------------------------------------------  

----------- Seguidamente passou a ler um ofício do Vereador António Mota de 23 de Junho, o 

qual de seguida se transcreve na íntegra:------------------------------------------------------------------------  

----------- “Para conhecimento dessa Dig.ma Assembleia, anexo cópia da minha Informação 

datada de 30 de Maio de 2008, onde comunico ao Senhor Presidente da Câmara a cessação 

de funções remuneradas na actividade privada. ---------------------------------------------------------------  

----------- Nesta data, foi dado também conhecimento ao Tribunal Constitucional com o envio da 

sobredita cópia da informação anexa. ----------------------------------------------------------------------------  

----------- Informação: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- 1 – Por despacho n.º 02/2005 de 02/11/2005 do Sr. Presidente da Câmara fui 

nomeado como Vereador em Regime de Permanência esta Câmara Municipal. ---------------------  

----------- 2 – Pelo facto de ter continuado a exercer actividade privada remunerada, a 

Remuneração de Natureza Pública que auferi até à presente data na qualidade de Vereador em 

Regime de Permanência tem sido de apenas 50% da respectiva Remuneração-Base, por força 

e nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artº 7 da Lei 29/87 de 30 de Junho com as 

alterações que lhe foram dadas pela Lei 52-A/2005 de 10 de Outubro. ---------------------------------  

----------- 3 – Em virtude de ter deixado de exercer actividade privada remunerada venho, nos 

termos e ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artº 7º conjugado com o n.º 1 e n.º 2 do artº 5º e 

com o n.º 1 e alínea c) do n.º 2 e n.º 3 do artº 6º da Lei 29/87 de 30 de Junho com as alterações 

que lhe foram dadas pela Lei 52-A/2005 de 10 de Outubro, solicitar que, já com efeitos ao 

próximo mês de Junho e seguintes, passe a receber a 100% da remuneração prevista para um 

Vereador em Regime de Permanência. ---------------------------------------------------------------------------  

----------- 4 – Após o competente Despacho Autorizador do Sr Presidente da Câmara sobre a 
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solicitada alteração remuneratória darei de imediato conhecimento por ofício ao Presidente da 

Assembleia Municipal e ao Presidente do Tribunal Constitucional.” --------------------------------------  

----------- 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 não veio a 

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

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

----------- MANUEL DA FONSECA MARTINS – entregou a sua intervenção por escrito à mesa, 

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

----------- “ Pretendo nesta minha intervenção, necessariamente breve, abordar e registar dois 

momentos que se afiguram de enorme alcance para a Freguesia da Mamarrosa, bem como 

obter a informação possível sobe algumas das principais preocupações da nossa Freguesia. --  

----------- Em primeiro lugar quero destacar e tornar público perante esta Assembleia que foi 

finalmente concluída a construção das instalações onde vai funcionar o Instituto de Educação e 

Cidadania. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Trata-se de uma obra de relevante significado para a nossa Freguesia e que 

esperamos, constituirá um dos principais pólos do nosso desenvolvimento vindo, no futuro, a 

constituir um dos principais cartões de visita da nossa terra, senão mesmo da nossa região. ---  

----------- Tal obra, não teria sido possível sem o contributo de muitas pessoas e entiddes, à 

cabeça das quais não pode deixar de ser colocada a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro. -  

----------- Por essa razão, aqui fica, publicamente, o testemunho da nossa gratidão à Câmara 

Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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----------- Porém como decerto todos terão anotado, referi-me à conclusão da obra. Não ao seu 

início de funcionamento, e que, para que este possa ocorrer, torna-se necessária a conclusão 

de alguns assuntos que estão dependentes da vontade política da Câmara, daí a pergunta: Sr. 

Presidente da Câmara Municipal para quando é que se prevê que possa começar a funcionar o 

Instituto na nova sede, abandonando a sede provisória onde tem estado a funcionar? ------------  

----------- Em segundo lugar queria também dar conhecimento que no mês em curso, decorreu 

no Parque do Rio Novo, mais um certame da Feira Medieval, de acordo com os ecos das 

reacções publicas que chegaram ao nosso conhecimento tratou-se da mais conseguida das 

realizações que a propósito, nos últimos anos têm vindo a ser promovidas no nosso município. 

Este facto enche-nos de orgulho e também em relação ao mesmo, queremos transmitir que o 

brilhantismo alcançado não teria sido possível sem a prestimosa colaboração e empenho da 

Câmara Municipal, que aqui registamos com manifesto agrado. Sobre este assunto lanço 

apenas o seguinte repto: uma vez que o espaço disponibilizado e o empenhamento 

demonstrado por toda a nossa freguesia, colheu o aplauso de todos, porque não sediar, em 

regime de permanência, a realização deste evento na freguesia da Mamarrosa, uma vez que a 

mesma parece reunir as condições – até históricas – para o efeito? ------------------------------------  

----------- Finalmente uma palavra sobre o andamento do processo referente à recuperação do 

centro da Mamarrosa. Como é sabido este processo encontra-se bastante dependente, não 

obstante os esforços desenvolvidos em zonas envolventes, da demolição de construções que 

literalmente estão a cargo da Câmara Municipal. Parece-nos tempo demasiado o que já 

decorreu sem que nada apareça concretizado, sem qualquer explicação convincente para o 

efeito. Sobretudo quando comparamos a rapidez e eficiência com que processos congéneres 

têm decorrido noutros locais do Concelho, não querendo nós acreditar na tese de poder ajudar 

a explicar tal facto a circunstância de nos encontrarmos em barricadas políticas diferentes …. --  

----------- O que se passa quanto a este dossier? Para quando a previsão da demolição das 

casas envolventes ao IEC e à Igreja?  ---------------------------------------------------------------------------  
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----------- Já agora uma última pergunta: Para quando a nova sede da Junta de Freguesia da 

Mamarrosa? É que, Sr. Presidente, há uma associação que irá levantar alguns problemas 

relacionados com o edifício existente. ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

----------- “ … O relatório lavrado pela comissão técnica que vistoriou as instalações do futuro 

Museu de Olaria e Grés da Bairrada, cujas conclusões foram trazidas a público no Jornal da 

Bairrada n.º 1885, de 28 de Fevereiro de 2007, página 6, apontava, estou a citar, para o risco 

de queda das paredes interiores do escritório, razão pela qual a mesma comissão, continuo a 

citar, recomendou a execução de algumas obras, com o intuito de serem salvaguardadas as 

condições de segurança.·---------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- A mesma comissão técnica recomendou ainda uma intervenção num período de um a 

dois anos, cujo prazo termina em Maio de 2008, caso contrário poderá haver um colapso da 

cobertura e danificar os fornos ou outros elementos que se pretendam preservar. ------------------  

----------- Sr. Presidente: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Estamos no final de Junho e nada foi feito, e por isso pergunto: vai fazer alguma coisa 

a este respeito? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Se sim, o quê e quando? --------------------------------------------------------------------------------  

----------- E se não, assuma, aqui e agora, que o património do Concelho lhe é indiferente e 

assuma à frente de todos nós a responsabilidade de qualquer colapso que possa vir a 

ocorrer…. “ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- JORGE FERREIRA PATO – relativamente à questão da dívida a fornecedores, da 

qual tinha uma opinião diferente da opinião do Sr. Presidente da Câmara, afirmou que tinha 

razão naquilo que disse devido à existência de um quadro com uma outra rubrica, daí a 

diferença de opiniões entre ambos. Reafirmou o que disse no Jornal da Bairrada e que 
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entregaria à mesa o parecer que pediu, acerca das dúvidas levantadas na contabilização da 

FIACOBA. Seguidamente passou a ler a pergunta que fez: “Uma Câmara Municipal organizou 

uma Feira Bienal de promoção industrial, comercial e agrícola, a despesa total foi de 

300.000,00€ (trezentos mil euros) e a receita total de 100.000,00€ (cem mil euros), valores com 

IVA. Gostaria que esclarecessem o seguinte: A Câmara Municipal pode deduzir todo o IVA que 

pagou no total da despesa ou deduzir apenas parcialmente e neste caso quanto? A segunda 

pergunta é se o custo líquido, 200.000,00€ (duzentos mil euros) se deve imputar totalmente ao 

ano da realização, ou dos anos que decorrem até ao próximo evento? “--------------------------------  

----------- De seguida leu o final da resposta como conclusão em que é dito: “ … Nesta 

conformidade e em resposta à questão colocada a Câmara não poderá deduzir integralmente o 

IVA suportado, mas apenas o que resultar da percentagem de dedução. Questiona-se se o 

custo deve ser imputado ao ano da realização ou se repartido por dois anos dado que se trata 

de uma feita Bienal, na nossa perspectiva e tendo presente as disposições do artigo 18º do 

CIRC os custos devem ser integralmente imputados ao exercício a que devem respeito de 

acordo com o princípio da especialização dos exercícios. Não estamos na presença de um 

evento plurianual, que se estende por mais de um ano, mas sim, sobre um evento que acontece 

em determinado momento e só volta a ter lugar passados dois anos. …“-------------------------------  

----------- Referiu que este parecer foi emitido pela Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas e 

portanto está em condições de responder à questão levantada na Reunião de Câmara, onde 

questionaram como é que era possível, um Licenciado em Economia fazer uma afirmação igual 

à que fez. Respondeu que efectivamente o podia afirmar, até porque é a Associação 

Profissional onde estão integrados o Sr. Presidente da Câmara e o Sr. Vereador que lhe dá 

razão.---  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- DINIS DOS REIS BARTOLOMEU – questionou se já existia uma data prevista para a 

colocação de passadeiras elevadas na Freguesia de Oiã, pois esta é uma das grandes 

preocupações dos munícipes. Relativamente à requalificação da Zona Industrial de Oiã frisou 
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que falta actuar sob a parte sul da mesma. Alertou para as rotundas do Silveiro, de Perrães e 

da Zona Industrial de Oiã pois em hora de maior movimento são criadas filas de vários 

quilómetros. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Questionou se existiam dados novos quanto ao estacionamento subterrâneo e parque 

exterior de Oiã. Salientou que seria importante construir o arruamento por trás da Escola 

Integrada de Oiã e relativamente ao pavilhão desportivo e piscina pediu que não ficasse parada 

durante mais dez anos pois é uma obra bastante dignificante para a Freguesia. Chamou a 

atenção também para o largo do carro Quebrado. ------------------------------------------------------------  

----------- ÓSCAR AIRES DOS SANTOS – iniciou a sua intervenção dizendo que possui um 

certo desencanto pelo poder politico e pela forma com é exercido, disse que isto se aplica não 

só à Administração Central mas também à Administração Local. ----------------------------------------  

----------- Disse que se voltou ao exercício estilo que se usava nos anteriores mandatos, o de 

acentuar os aspectos positivos e depois apontar aquilo que lhes parecia questionável. ------------  

-----------  O investimento na cultura e na educação, o apoio e acompanhamento mais actuante 

das Associações do Concelho em que são bons exemplos a festa da Criança, o Viva as 

Associações onde está incluída a Feira do Livro que são iniciativas de enaltecer. Disse 

existirem opções do executivo que respeita embora também discorde de muitas delas. Referiu 

não ter dúvidas que o Museu da Olaria e do Grés irá ser, a seu tempo, o investimento mais 

marcante do Concelho, porque não se podem esquecer que este evoluiu em torno de duas 

grande áreas, a agricultura e o barro vermelho e portanto, deve-se continuar a valorizar as 

nossas raízes. Mais disse que as verbas estipuladas para o Museu de Olaria e Grés não são 

significantes para toda a obra que se deve executar. --------------------------------------------------------  

----------- Referiu serem quase escandalosos os montantes díspares que são destinados para a 

Freguesia da Palhaça. Se comparar as verbas para esta Freguesia e para Bustos é notória esta 

disparidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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----------- Salientou que tem como um dado adquirido a construção do Palácio da Justiça pois 

esta é uma obra que interessa ao Governo, em que será um tribunal multi-portas que irá 

congregar Juízos, Tribunais, Julgados de Paz, Conservatórias e portanto não tem qualquer 

dúvida quanto à sua construção. -----------------------------------------------------------------------------------  

----------- Salientou que se corre o risco de se ficar sem o Tribunal de Família até porque não 

existe um espaço para um gabinete para um Juiz, um espaço para instalar uma secção e nem 

um gabinete para o Procurador da República. ------------------------------------------------------------------  

----------- Terminou a sua intervenção referindo não reconhecer o sentido da existência de uma 

Feira do Cavalo no Concelho até porque é algo que não trás qualquer retorno para a região.

----------- AMILCAR ANTÓNIO EUSÉBIO MOTA – entregou a sua intervenção por escrito à 

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

----------- “ … Recentemente foi apresentado publicamente o relatório financeiro anual dos 

Municípios Portugueses relativamente ao ano de 2006. -----------------------------------------------------  

----------- Com pompa e circunstancia mas também com muito rigor, objectividade e igualdade 

foi apresentado pela Universidade do Minho mais um relatório anual em colaboração com 

Secretaria de Estado da Administração Local e a Associação Nacional dos Municípios 

Portugueses. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------  O reconhecido mérito que este trabalho tem ganho ao longo dos últimos anos a juntar 

a idoneidade e independência da entidade que o elabora permite que nos mesmos se continue 

a mencionar os trinta cinco melhores e os trinta e cinco piores Municípios relativamente a cada 

indicador financeiro e económico (vulgarmente conhecidos como rácios). -----------------------------  

----------- No ano de 2005 o Município de Oliveira do Bairro figurava positivamente apenas no 

indicador de “Município que não apresenta receitas por cobrar”. ------------------------------------------  

----------- Mas no ano de 2006, primeiro ano totalmente da responsabilidade deste executivo 

municipal do PPD/PSD o Município de Oliveira do Bairro para além de manter no rácio indicado 
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a mesma posição que em 2005, aparece pela primeira vez mencionado positivamente em dois 

outros rácios continuando a não aparecer mencionado em nenhum de forma negativa.------------  

----------- No rácio dos “Municípios que apresentam um menor peso das despesas com o 

pessoal nas despesas totais” o Município de Oliveira do Bairro apresenta um muito bom 

resultado (12.º lugar em termos absolutos). Sendo notória cada vez mais no Município de 

Oliveira do Bairro a promoção de actividades para a população, bem como o assumir de 

responsabilidades que antes eram da administração central, verifica-se que o Município tem 

sabido de forma eficiente controlar as despesas com o pessoal e por outro lado aumentar a 

oferta de actividades por parte do Município. Hoje o Município de Oliveira do Bairro tem uma 

oferta muito maior quer em quantidade quer em qualidade.-------------------------------------------------  

----------- O outro rácio apresenta os “Municípios com um maior peso de despesas de 

investimento no cômputo das despesas totais”. ----------------------------------------------------------------  

----------- O Município de Oliveira do Bairro aparece também aqui referenciado positivamente 

(31º lugar em termos relativos). -------------------------------------------------------------------------------------  

----------- O surgimento neste rácio demonstra que quase metade das despesas totais são 

canalizadas para investimento. -------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Sem duvida que estes três rácios positivos e nenhuns negativos faz do Município de 

Oliveira do Bairro um Município com melhorias evidentes na gestão financeira. ----------------------  

----------- Não nos importamos que nos apelidem de contabilistas, porque o também o somos 

mas dizer que sabemos muito de demagogia e pouco de poupar isso sim é demagogia. Os 

números e os factos dizem o contrário. Sabemos poupar devido essencialmente ao rigor e à 

transparência que sempre exigimos e não percebemos nada de demagogia, mas também não 

queremos perceber e é nossa convicção que os munícipes de Oliveira do Bairro também não 

querem perceber nada de demagogia politica.------------------------------------------------------------------  

----------- Minhas senhoras e meus senhores --------------------------------------------------------------------  
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----------- Assim como as obras as palavras aplicam-se a quem as diz e este é um bom exemplo 

disso. …“ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- JORGE DIOGO CARDOSO MENDONÇA – referiu, relativamente à intervenção do 

membro Óscar Santos quanto à construção do Palácio da Justiça, não lhe parecer existir uma 

grande preocupação quanto ao início da sua construção. ---------------------------------------------------  

-----------  Seguidamente entregou a sua intervenção por escrito à mesa, pelo que se transcreve 

de seguida a mesma na íntegra:------------------------------------------------------------------------------------  

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

----------- Na sessão desta Assembleia Municipal de 29 de Junho de 2007, foi aprovada uma 

proposta por mim apresentada, relativa a um VOTO DE CONGRATULAÇÃO pela atribuição 

ao Professor Doutor Arsélio Pato de Carvalho, da Ordem Honorífica de Grande-Oficial da 

Ordem do Infante D. Henrique; -----------------------------------------------------------------------------------  

----------- Na sessão desta Assembleia Municipal de 17 de Dezembro de 2007, foi aprovada uma 

proposta por mim apresentada, relativa a um VOTO DE LOUVOR pela disponibilidade do 

Comendador António Soares de Almeida Roque, em apoiar a criação de uma Escola 

Profissional no Concelho de Oliveira do Bairro; -----------------------------------------------------------  

----------- Na sessão desta Assembleia Municipal de 17 de Dezembro de 2007, foi aprovado uma 

proposta por mim apresentada, relativa a um VOTO DE CONGRATULAÇÃO pela eleição do 

Professor Milton Costa, especialista de renome mundial na área da Microbiologia, como 

Presidente da Federação Europeia das Sociedades de Microbiologia. ---------------------------  

----------- Tendo em conta que as ditas propostas consignavam a comunicação dos votos 

aprovados aos respectivos agraciados, solicito a V. Exª se digne informar-me se tais 

comunicações foram efectuadas, em que data, e por que meio.-------------------------------------------  

----------- Para a eventualidade, de estas deliberações da Assembleia Municipal não terem ainda 
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sido cumpridas solicito, enquanto subscritor das propostas aprovadas, solicito que nas 

comunicações a efectuar aos agraciados, sejam referidas as datas das respectivas aprovações 

e bem assim invocado motivo justificativo para o atraso com que as comunicações serão 

concretizadas….” -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

respondeu que não tinha, de momento, dados que permitissem o esclarecimento da questão, 

prometendo, de uma forma ou de outra, proceder de acordo com a intervenção do Deputado 

Jorge Mendonça. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

agradeceu a intervenção do Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Mamarrosa quanto ao IEC 

e à Feira Medieval. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Referiu que a Câmara levou a efeito as obras no IEC e que assumirá um conjunto de 

responsabilidades, nomeadamente a energia, água e Internet, mas toda a sua actividade será 

dirigida pelo Prof. Arsélio Pato e pela sua equipa. ------------------------------------------------------------  

----------- Concordou que a Feira Medieval deste ano foi a mais bem sucedida, o que se deve 

não só ao espaço onde foi realizada, mas também à experiencia que se foi ganhando ao longo 

dos anos em que se foi levando a efeito este evento, também pelo empenho da Freguesia e do 

público que a visitou. Quanto à sua fixação, informou que numa reunião que existiu com todos 

os Presidentes das Associações foi unânime o desejo da continuação da sua rotatividade. ------  

----------- Quanto à demolição das casas envolventes ao IEC disse que o Executivo está 

disponível para negociar todas as situações e que neste momento a concretização das mesmas 

está para breve até porque os problemas que existiam inicialmente estão já sanados. ------------  

----------- Referiu que a Mamarrosa é uma das freguesias onde existiu mais investimento e por 

isso, apesar da construção da Junta de Freguesia ser importante, neste momento a prioridade 

é a escola, ou seja, as infra-estruturas para a educação. ---------------------------------------------------  
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----------- Relativamente á intervenção do membro Carlos Conceição referiu que não tem 

qualquer problema em assumir as suas responsabilidades, recordou que foi uma 

recomendação feita pela comissão técnica e portanto vale tal qual como uma recomendação, 

frisou que as escolas estão primeiro que o Museu de Olaria e Grés pela sua dimensão e pelo 

fim a que se destinam. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Em relação à intervenção do membro Jorge Pato agradeceu os esclarecimentos que 

referiu em relação à divida a fornecedores. Mencionou que se tinha referido à divida exigível 

total, excepto banca e excepto custos e proveitos diferidos mas qualquer um deles tinha razão 

no que disse. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Quanto à questão do parecer que o membro Jorge Pato leu parte, referiu que as 

respostas são dadas consoante o tipo de perguntas e para obter respostas concretas é 

necessário fazer o enquadramento exacto. Mais disse que a Câmara Municipal há muito que 

utiliza o método de afectação real, salientou que a resposta foi vaga, até porque a pergunta 

havia sido muito genérica. No que diz respeito à FIACOBA ser realizada de dois em dois anos, 

disse mais uma vez depender de como se colocam as questões, pois podem concordar com 

um tipo de resposta mas não tem problema em defender continuadamente tudo o que se 

realizou, pelas mais variadas razões, porque a feira tem outra tipologia, mudou de entidade, 

inicialmente era uma comissão agora passou a ser a Câmara a organizar, por outro lado a sua 

realização coincidiu com a inauguração do Espaço onde se pretendeu relançar a feira com uma 

nova dimensão. Se o enquadramento for feito desta forma não existem dúvidas de que o 

tratamento dado, foi o mais adequado e correcto. Salientou que as contas da FIACOBA foram 

aprovadas com raríssimos votos contra. -------------------------------------------------------------------------  

----------- Remeteu as respostas para as questões do membro Dinis Bartolomeu para a 

Actividade Municipal. Informou que na última reunião que teve com as Estradas de Portugal foi-

lhe transmitido, em relação à rotunda do Silveiro e à requalificação da estrada que liga Oiã a 

Águeda, que os assuntos estão no Conselho de Administração para abertura de concurso, 
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quanto à rotunda de Perrães existem questões de pormenor a resolver e logo após resolução 

será entregue à Administração para também ser aberto concurso. ---------------------------------------  

----------- Relativamente ao parque subterrâneo disse que, face à adjudicação que foi efectuada, 

em breve receberá mais elementos sobre tudo o que será necessário e respectivos 

orçamentos. Como os acessos terão que sofrer algumas alterações, só após as mesmas 

estarem efectuadas serão tomadas medidas quanto ao parque exterior. -------------------------------  

----------- Referiu que compreende a importância do parque desportivo e da piscina na 

Freguesia de Oiã, no entanto recordou que na última Reunião de Câmara foram aprovados dois 

Pólos Escolares para esta Freguesia e repete mais uma vez que esta é a prioridade do 

Executivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Disse que na Palhaça está a ser levada a efeito a Rua da ADREP, está a ser realizada 

a ampliação e requalificação da Zona Industrial e que recentemente foi aprovado um Pólo 

Escolar a instalar em terrenos que serão cedidos pela Junta de Freguesia e portanto não 

consegue perceber o porque é que afirmam ser escandaloso.---------------------------------------------  

----------- Relativamente ao Palácio da Justiça informou que após contacto com o Chefe de 

Gabinete do Secretário de Estado, Dr. Pedro Silva no dia 27 de Maio foi-lhe transmitido que o 

concurso seria aberto na primeira semana de Junho, frisou que o mesmo não aconteceu mas 

todas as semanas tem procedido a vários contactos. Como resultado destes contactos foi-lhe 

dito que o mesmo será aberto dentro de pouco tempo. -----------------------------------------------------  

----------- Salientou que a Feira do Cavalo faz parte das actividades municipais, foi aprovada 

pelo Executivo. Mais disse que respeita todas as opiniões mas tem a convicção que esse é um 

evento para começar a marcar o Concelho, iniciando assim uma nova história nesta zona. Mais 

disse que as manifestações que tem recebido são todas muito positivas, quer por parte dos 

munícipes, quer por parte dos expositores. ---------------------------------------------------------------------  

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

iniciou a sua intervenção dizendo que após um processo com algumas intervenções e 

discussões foi finalmente e em tempo útil, aprovada e homologada a Carta Educativa. Referiu 

que até há bem pouco tempo tinham sido aprovados em Reunião de Câmara, cinco dos oito 

Pólos Escolares que constam na Carta e que os mesmos estão aprovados pelo QREN. Este é 

um facto que gera uma enorme satisfação para o Executivo e espera que, também, para todo o 

Concelho. Salientou que esta é uma aposta ganha devido à determinação, à vontade e ao 

empenho dos serviços. -----------------------------------------------------------------------------------------------

----------- Informou que na última reunião extraordinária realizada, os restantes três Pólos 

Escolares Oiã Nascente, Oiã Poente e Mamarrosa foram aprovados por unanimidade, e que 

nesse mesmo dia forma lançadas as respectivas candidaturas e que é sua convicção que 

conseguirá, nestas primeiras quatro fases, que os mesmos sejam também aprovados pelo 

QREN. Se assim for, esta será a grande prioridade do executivo nos próximos dois anos. -------  

----------- Realçou a obra que foi feita ao lado do Edifício Público pois está a ser muito usada 

pelos munícipes e assim a Alameda continua a tomar forma tanto que já existem vários 

espaços ao serviço público. -----------------------------------------------------------------------------------------  

----------- JOAO PAULO CASTELO DA ASSUNÇÃO SOL – iniciou a sua intervenção dizendo 

que mais uma vez está provado que o executivo está no caminho certo, mais quatro escolas 

com a aprovação de comparticipação por parte do QREN, Vila Verde, Palhaça, Troviscal e 

Bustos. Disse que agora, até os mais cépticos, já acreditam no projecto educativo do PSD para 

o nosso Concelho. Referiu que alguns dirão que a Câmara não terá capacidade financeira para 

executar estes cincos projectos já comparticipados, mais os três que aguardam 

comparticipação. É necessário ter coragem, arrojo e vontade. Mais disse que os recursos 

financeiros da Câmara são de facto limitados, mas acredita no Presidente da Câmara que 
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saberá gerir os recursos escassos para responder às necessidades do nosso Concelho. --------  

----------- Disse que quem acusa o executivo de falta de obra anda muito distraído. Se se juntar 

todo o projecto educativo à Alameda, ao Instituto de Educação e Cidadania, à Junta de 

Freguesia, Auditório e Biblioteca de Oiã, ao largo do Cruzeiro, às Zonas Industriais, à Feira da 

Palhaça, à Rua da ADREP, ao saneamento, que afinal ainda não estava acabado entre muitas 

outras, se quiserem ser coerentes de facto, a obra existe, mas não se faz da noite para o dia. -

----------- Acrescentou que dizem que fariam outras obras, e por isso gostava de saber quais, 

que dizem que as prioridades são outras e por isso gostaria de saber quais são. Afirmou 

discordar da construção do Museu de Olaria e Grés na vez da Alameda, pois esta trará um 

conjunto de melhorias evidentes para todos aqueles que moram, que trabalham e se deslocam 

por Oliveira do Bairro, desde passeios, estacionamentos, vias cicláveis, espaços verdes, 

ordenamento do trânsito, espaços próprios para a colocação dos lixos entre muitas outras será, 

sem dúvida, uma melhoria na qualidade de vida das populações. Referiu que o Museu tem a 

sua importância no panorama cultural do Concelho mas perante as necessidades existentes e a 

disponibilidade financeira existente na sua opinião não é, de forma alguma, prioritário. -----------  

----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – felicitou a Câmara pelo 

facto dos Pólos Escolares terem sido aprovados. -------------------------------------------------------------  

----------- Relativamente  à informação que vem na Actividade Municipal sobre a abertura de três 

concursos para bacharelato em Arquitectura, em Engenharia Geográfica e Documentação e 

Arquivista, afirma que o termo “bacharelato” está errado até porque as universidades deixaram 

de formar bacharelatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Questionou qual o evento para que estão destinadas as bancadas telescópicas no 

Espaço Inovação, visto que existe um contrato de fornecimento, na Actividade Municipal, para 

as mesmas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Questionou também qual a razão de um processo contra a Câmara Municipal relativo 
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ao Parque de Estacionamento da Praça do Cruzeiro em Oiã. Referiu que não sabe o faz mais 

falta à Freguesia de Oiã, se este Parque se o Largo, pois passados três anos continua no 

mesmo estado, quis saber se existe algum projecto para o mesmo o que não acha fácil tendo 

em conta que por baixo existe betão. -----------------------------------------------------------------------------  

----------- Afirmou que a Câmara promove actividades para as quais não está vocacionada como 

por exemplo o open de natação, a mega aula de hidroginástica, o workshop de preparação para 

o nascimento, entre outras, sendo o Concelho bastante rico em Associações, acha por bem que 

estas sejam estimuladas a realizar esses tipos de actividades. Até porque pensa, que tudo 

aquilo que a Câmara faz é mais caro do que se fosse uma Associação a fazer. Mencionou que 

as vinte passadeiras elevadas, que obviamente fazem falta, vão custar 100.000,00€ + IVA, 

significa que cada passadeira custará aproximadamente 6.000,00€ o que lhe parece 

demasiado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- ANDRÉ DE CAMPOS FEVEREIRO CHAMBEL – propôs uma outra entrada no 

estacionamento junto ao Edifício Público para assim melhorar um pouco o espaço, porque a 

entrada junto ao cruzamento pode tornar-se perigosa. ------------------------------------------------------  

----------- Mencionou achar estranho terem passados já dois meses desde a aprovação, em 

Reunião de Câmara de 30/04/2008, a abertura do concurso público para a Alameda da Cidade 

e o mesmo ainda não ter ocorrido. Referiu que ao ver, na Actividade Municipal, a aprovação 

das candidaturas para a construção de várias escolas entendeu o porquê da espera. -------------  

----------- Felicitou o Presidente da Câmara, os Técnicos e quem elaborou os projectos. No 

entanto ao ver o Quadro do QREN fica preocupado com os números, pois tem consciência que 

o orçamento aprovado para 2008 foi de 19.500.000,00€ (dezanove milhões e quinhentos mil 

euros) e as escolas custam, no investimento total, aproximadamente10.500.000,00€ (dez 

milhões e quinhentos mil euros), a Câmara terá que assegurar 5.750.000,00€ (cinco milhões, 

setecentos e cinquenta mil euros) e os projectos são para dois anos, portanto as escolas nessa 

altura terão que estar concluídas e a Câmara terá gasto os cinco milhões de euros. 
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Acrescentou que apesar de acreditar que o próximo orçamento poderá crescer entre 5% e 6% 

as escolas irão explorar quase um oitavo do orçamento e portanto questiona o que acontecerá 

com a Alameda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Constatou que durante dois meses o TOB foi solicitado por 3076 pessoas, o que dá 70 

pessoas diárias e portanto 23 utentes por circuito o que acha pouco, disse que este é um 

serviço social prestado pela Câmara e que deve ser mantido, mas na sua opinião deveria ser 

mais promovido. Sugeriu que existisse uma linha sem paragens marcadas e assim utilizar o 

método em que o munícipe solicita a paragem do autocarro no sítio que mais lhe convém e 

desta forma evitar que tenha que se deslocar longos percursos para chegar ao destino, logo a 

relação custo beneficio seria mais diminuta. --------------------------------------------------------------------  

----------- JORGE FERREIRA PATO – referiu que as contas da FIACOBA foram aprovadas 

aquando da aprovação do relatório de contas e gostaria de relembrar de entre as dezenas de 

páginas que o relatório continha, a única referência que havia à FIACOBA era no Plano de 

Actividades Municipal que dizia: “FIACOBA – 270.000,00€ de custo” e portanto deixa à 

consciência de cada um se, com esta informação, aprovaram as contas da Feira. ------------------  

----------- Elogiou as actividades desenvolvidas no Dia Mundial da Criança. ---------------------------  

----------- Questionou quanto custaram à Câmara Municipal os Outdoors da Feira do Cavalo. 

----------- Referiu que o Presidente da Câmara participou num seminário sobre as regras do 

QREN e o Jornal da Bairrada afirmou que, após solicitação, este não quis comentar as apostas 

do anterior executivo na instalação de redes e saneamento básico e águas, afirmou respeitar 

esta posição, no entanto, gostaria de perguntar se o Sr. Presidente tem alguma dúvida de que o 

investimento em saneamento básico e em águas é a prioridade principal de qualquer município

----------- Relembrou que quando foi votada a Carta Educativa não se pronunciou porque faltava 

pouco tempo para o fim da Assembleia, mas votou contra, e uma das razões para o fazer é o 

número de escolas que o Executivo decidiu fazer, na sua opinião quatro escolas seriam 

suficientes. Em termos económicos a Câmara Municipal terá aproximadamente 6.000.000,00€  
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(seis milhões de euros) de custo para as cinco escolas já aprovadas, têm dois anos para as 

construir e portanto, em termos de tesouraria, está a criar uma situação difícil. Relembrou que 

existe a Alameda, a Junta de Freguesia, Auditório e Biblioteca de Oiã e outras obras 

decorrentes da sua actividade normal e portanto questiona se a Câmara Municipal terá 

condições para fazer todas as escolas previstas em dois anos e não colocar em dificuldade a 

situação financeira do município. ----------------------------------------------------------------------------------  

----------- DINIS DOS REIS BARTOLOMEU – recordou que a aprovação da Carta Educativa 

gerou alguma polémica e que aqueles que votaram contra, estão certamente, arrependidos 

porque valeu a pena o Executivo avançar com os projectos que tinha para a educação. ----------  

----------- Felicitou o executivo pela realização da Festa da Criança, pela Feira Medieval que foi 

das melhores que se realizou, pela iniciativa do Oliveira do Bairro em Flor pois o Concelho sai 

mais favorecido perante esta iniciativa, e pelo Viva as Associações, que deve continuar pela 

possibilidade que dá às Associações de amealhar algum dinheiro para as suas construções, 

além de que atrai muitas pessoas dos concelhos limítrofes. -----------------------------------------------  

----------- Acrescentou que as palavras proferidas pelo Presidente da Comissão Política do 

CDS/PP não foram as mais correctas, ao dizer que a Câmara não precisa de contabilistas foi 

uma grande provocação, que relativamente à Feira do Cavalo exagerou ao falar de milhões, 

pois não foram milhões que foram gastos, além disso afirma não ver nenhuma obra no 

Concelho, o que estranha, pois o Presidente da Comissão Política habita em Oiã e pode ver, 

por exemplo a Rua da Estação, os terrenos envolventes ao Cruzeiro que a Câmara adquiriu e 

portanto as suas palavras não fazem qualquer sentido. -----------------------------------------------------  

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

informou que as bancadas telescópicas ficarão no Espaço Inovação para todos os eventos que 

ali se realizem. Quanto ao processo contra a Câmara relativo ao Largo do Cruzeiro, disse ter a 

ver com a revisão de preços em que existiu um desfasamento entre o entendimento da Câmara 

e o do empreiteiro e que o caso está entregue ao Dr. Pais do Amaral. ----------------------------------  
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----------- Na questão do projecto para o Largo do Cruzeiro referiu que a entrada é feita pela Rua 

da C+S, e como tal será necessário arredondar a mesma, para permitir que, quem circule do 

lado Cruzeiro ou no sentido contrário entre facilmente no local sem sair da sua faixa de 

rodagem, tudo isto implica que os arranjos exteriores só se concretizem após esta situação 

estar resolvida. Mais disse que o arranjo que se fará na superfície, irá eliminar, forçosamente, 

locais que hoje servem de estacionamento. A perspectiva, em termos de estudo prévio é que, 

onde seriam construídos os blocos de apartamentos nascerão jardins e a parte central, onde 

existe o betão, será calcetada onde existirá mobiliário pesado, que permita um local de lazer. --  

----------- Frisou que a Câmara apoia as Associações e estas têm, segundo o seu plano de 

actividades, toda a liberdade e autonomia para levarem a efeito as actividades que entenderem, 

no entanto a Câmara tem o seu próprio programa senão deixaria de ter um plano cultural e 

desportivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Salientou que o valor das passadeiras elevadas no qual estão incluídas as verbas para 

as infra-estruturas eléctricas, para a coordenação das águas pluviais e os respectivos passeios. 

-----------  

----------- Relativamente a uma segunda entrada no Edifício Público explicou que se entendeu 

fazer apenas uma, porque no lado oposto, para se abrir nova entrada, teriam que ser realizadas 

algumas obras devido às águas pluviais e o Executivo achou que não seria a melhor altura para 

gastar esse dinheiro. Relativamente ao concurso da Alameda e aos dois meses passados após 

aprovação em Reunião de Câmara informou que, obviamente, o concurso será para levar a 

efeito mas durante todo este período a prioridade foram as escolas. ------------------------------------  

----------- Disse não entender a referência dos 6% sobre o orçamento pois existem outras 

candidaturas que estão em curso, existe a contratualização junto da GAMA em que estão a 

trabalhar e que, teoricamente e de acordo com os dados que possui, caberá ao Município de 

Oliveira do Bairro incentivos entre seis a sete milhões de euros em duas fases, a primeira até 

2010 e a segunda até 2013 e que existirão outras opções além das escolas. Como por exemplo 
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o Auditório e Biblioteca de Oiã, a Casa da Cultura e a Alameda e que esses apoios são para 

obras como estas. Referiu que o Município cumpre os limites de endividamento mas tem, de 

quadros anteriores, empréstimos que formam libertos desse enquadramento, precisamente 

para permitir ao município levar a efeito obras que eram comparticipadas. ----------------------------  

----------- Relativamente à sugestão relativa ao TOB informou que já acontece actualmente, 

qualquer pessoa que circule no autocarro pode pedir para parar em qualquer lado que não seja 

forçosamente uma paragem. ----------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Disse que a colocação dos outdoors relativos à Feira do Cavalo tiveram um custo de 

1.287,00€ (mil duzentos e oitenta e sete euros) e o design, a concepção e todo o trabalho e 

material de divulgação tiveram o custo de 2.300,00€ (dois mil e trezentos euros). ------------------  

----------- Relativamente à questão da opção do saneamento do anterior executivo, informou que 

foi solicitada a sua presença na Escola Secundária no dia da Europa para falar dos valores e 

dos investimentos no Concelho de Oliveira do Bairro nos três quadros comunitários de apoio e 

portanto não comentou a pergunta colocada pois são opções que já foram tomadas, e não vale 

a pena dizer se foram boas ou más opções, são apenas um dado adquirido. ------------------------  

----------- Referiu que o facto de estar prevista uma escola em cada Freguesia nada tem a ver 

com o agradar a todas. Cada situação tem pós e contras, como por exemplo a questão dos 

transportes que é um serviço de um custo elevado. Mais disse que todas as escolas terão todas 

as condições de uma grande escola, porque todas possuirão o que é necessário para leccionar.  

----------- Em seguida, deu-se inicio ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos - 5 – ORDEM DO 

DIA - 5.2. – Autorização e aprovação de um Empréstimo de Longo Prazo com maturidade 

superior a 10 anos no montante de 1.200.000,00€. --------------------------------------------------------  

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

informou que aquele empréstimo foi aprovado por unanimidade em Reunião de Câmara, o valor 

a contrair é de 1.200.000,00€ (um milhão e duzentos mil euros), o prazo é de vinte anos com 
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dois de carência, a Euribor será a seis meses acrescida de um spread de 0,275%, as 

finalidades deste empréstimo são várias, 300.000,00€ (trezentos mil euros) para a construção 

do Auditório, Biblioteca e Junta de Freguesia de Oiã, 150.000,00€ (cento e cinquenta mil euros) 

para Aquisição, Projectos e Execução de Obras para Instalação do Instituto de Educação e 

Cidadania, 250.000,00€ (duzentos e cinquenta mil euros) para aquisição de terrenos, Projectos, 

Construção e Remodelação de Escolas, 300.000,00€ (trezentos mil euros) para a 

Requalificação da Rede Viária Concelhia e 200.000,00€ (duzentos mil euros) para construção 

de Redes de Águas Residuais e Pluviais. Concluiu referindo que este empréstimo está dentro 

dos limites de endividamento e a proposta para aprovação é a proposta B do Santander Totta 

que apresentou o melhor spread. Disse que esta proposta para ser aprovada necessita de uma 

votação de 2/3 dos membros da Assembleia. ------------------------------------------------------------------  

----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – esclareceu que a boa 

gestão não diz que tem que se aprovar toda a capacidade de endividamento, referiu que já não 

existem as taxas atractivas que existiam no passado, pois o spread para este empréstimo não é 

muito diferente do que um particular seria capaz de conseguir numa instituição financeira. 

Referiu também que já não se fazem empréstimos a médio prazo, os vinte anos equivalem a 

cinco mandatos autárquicos o que lhe gera algum desconforto, embora sempre tenha defendido 

que os empréstimos são necessários para garantir a comparticipação própria mas é necessário 

justificar este empréstimo. Salientou ter algumas dúvidas quando à relação benefício custo do 

Instituto de Educação e Cidadania. Questionou a verba destinada ao Instituto pois, se os 

arranjos exteriores estão concluídos, os 150.000,00€ serãp para equipar ou para pagar os 

trabalhos já executados. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- ANDRÉ DE CAMPOS FEVEREIRO CHAMBEL –  lembrou que em Dezembro votou 

favoravelmente o orçamento e que pediu para existir mais empolamento, mais ambição e 

portanto tudo o que venha à Assembleia, que seja aprovado pelo QREN e que a Câmara 

Municipal aproveite terá sempre o seu apoio. Relativamente a este empréstimo, apenas 
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250.000,00€ são, desde já salvaguardados, para apoio de projectos do QREN. Possui algumas 

dúvidas pois, como estão a atingir os limites de endividamento, poderão surgir outras 

oportunidades e que faltará algum dinheiro, por isso acha que o empréstimo deveria ser uma 

menor importância, até porque, alguma verba, é para a elaboração de projectos os quais, na 

sua opinião, deverão ser elaborados pelos técnicos da Câmara Municipal. Informou que devido 

às dúvidas que possui se irá abster na votação deste empréstimo. --------------------------------------  

----------- JORGE DIOGO CARDOSO MENDONÇA – que tendo entregue a sua intervenção por 

escrito à Mesa, seguidamente se transcreve na íntegra:-----------------------------------------------------  
----------- “ …Senhor Presidente: ------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Que fique desde já absolutamente claro que concordo com o princípio de que o 

município deve, em cada ano, esgotar a respectiva capacidade de contracção de empréstimos. 

----------- No entanto, relativamente à proposta agora em análise e discussão, cumpre-me referir 

o seguinte: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Consta do Ponto 2 do Preâmbulo da minuta do CONTRATO DE ABERTURA DE 

CRÉDITO que a contratação da abertura de crédito até ao montante de € 1.200.000,00 (um 

milhão e duzentos mil euros), se destina a ser aplicada em Investimentos Inscritos no Plano de 

Actividades de 2008, de que fica cópia junta ao aludido contrato e dele se considera como 

fazendo parte integrante como ANEXO II. -----------------------------------------------------------------------  

----------- No entanto, porque o referido ANEXO II não faz parte da documentação que nos foi 

remetida, parto do pressuposto que os ditos investimentos são aqueles que estão referenciados 

na Proposta Nº 7 – GP / 2008, e que são os seguintes:------------------------------------------------------  

----------- a) Construção de Auditório, Biblioteca e Junta de Freguesia de Oiã – 300.000,00 €;

----------- b) Aquisição, Projectos e Execução de Obras Para Instalação do Instituto de 

Educação e Cidadania – 150.000,00 €; ---------------------------------------------------------------------------  

----------- c) Aquisição de terrenos, projectos, construção e remodelação de Escolas – 
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250.000,00 €;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- d) Requalificação da Rede Viária – 300.000,00 €; -------------------------------------------------  

----------- e) Construção de Redes de Águas Residuais e Pluviais – 200.000,00 €. -------------------  

----------- Como é sabido, a contracção pelos municípios de empréstimos de médio e longo 

prazos, está obrigada a respeitar o disposto nº 4 do artº 38º da Lei das Finanças Locais. --------  

----------- De acordo com este preceito “os empréstimos a médio e longo prazos podem ser 

contraídos para aplicação em investimentos, os quais devem estar devidamente identificados 

no respectivo contrato, ou ainda para proceder ao saneamento ou ao reequilíbrio financeiro dos 

municípios o que não é o caso deste empréstimo” ------------------------------------------------------------  

----------- O Sr. Presidente da Câmara na sua proposta refere essa identificação e como é do 

senso comum e resulta abundantemente do título IV da Lei das Finanças Locais, o recurso ao 

crédito, destina-se a fazer face a necessidades de financiamento concreto sentidas pelas 

autarquias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Assim sendo, a jurisprudência do Tribunal de Contas tem interpretado o nº 4 do artº 

38º antes citado, no sentido de os empréstimos de médio e longo prazos só poderem ser 

contraídos para proceder ao pagamento de investimentos concretos, identificados no contrato 

e, acrescenta-se, previstos em PPI. -------------------------------------------------------------------------------  

----------- Ora, por aquilo que resulta dos investimentos referenciados na Proposta Nº 7 – GP / 

2008, apenas a “Construção de Auditório, Biblioteca e Junta de Freguesia de Oiã” se enquadra 

no espírito e na letra da lei.-------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Quanto ao investimento “Aquisição, Projectos e Execução de Obras Para Instalação 

do Instituto de Educação e Cidadania” há que considerar que, tal como consta da página 12 da 

Informação sobre a Actividade Municipal referente ao período de 17 de Abril até 20 de Junho de 

2008, “os trabalhos no edifício e os arranjos exteriores estão concluídos”. -----------------------------  



 

Sessão da Assembleia Municipal de 27.6’08   26|32 

----------- Assim sendo, e tendo por base esta informação do Senhor Presidente da Câmara, 

parece inexistir qualquer nexo de causalidade entre o empréstimo a contrair e o investimento a 

realizar; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- É que, se é certo que para a concretização deste investimento a Câmara Municipal 

invoca a necessidade de contrair um empréstimo com vista ao seu financiamento, certo é 

também que estando esse investimento já realizado, não existe fundamento legal para a 

contracção do empréstimo--------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Salvo melhor opinião, o legislador exige que os empréstimos tenham um escopo 

concreto, devendo o aplicador do direito e o próprio Estado, através dos órgãos próprios, 

assegurar-se da efectividade dessa utilização para esse ou esses fins, o que implica que os 

empréstimos a contrair se destinem exclusivamente a investimentos ainda não concretizados. -  

----------- Depreende-se assim que, a parcela do empréstimo relativa à “Aquisição, Projectos e 

Execução de Obras Para Instalação do Instituto de Educação e Cidadania” tem como finalidade 

a consolidação de uma dívida de curto prazo, estando a respectiva celebração vedada aos 

municípios pelo nº 12 do artigo 38º da Lei das Finanças Locais. ------------------------------------------  

----------- Nesta circunstância, pode colocar-se a dúvida quanto à fundamentação legal para a 

contracção de empréstimo, na parte em que a mesma reporta a aplicação parcial do mesmo 

para a satisfação de encargos com a aquisição, projectos e execução de obras, num 

equipamento que está já concluído. -------------------------------------------------------------------------------  

----------- Quanto aos investimentos relativos à “Aquisição de terrenos, projectos, construção e 

remodelação de Escolas”, à “Requalificação da Rede Viária” e à “Construção de Redes de 

Águas Residuais e Pluviais”, importa referir que estas identificações carecem da respectiva 

especificação, uma vez que não se indicam quais são as escolas, as vias de comunicação e as 

redes de águas nas quais serão, em concreto, aplicados os montantes parciais do empréstimo.  

----------- Salvo melhor opinião, o que transparece da proposta em análise, é que de todos os 



 

Sessão da Assembleia Municipal de 27.6’08   27|32 

investimentos referenciados na Proposta Nº 7 – GP / 2008, apenas o da “Construção de 

Auditório, Biblioteca e Junta de Freguesia de Oiã” se enquadra no espírito e na letra da lei.------  

----------- Quanto aos demais investimentos, o que resulta claramente é que o Executivo propõe 

a esta Assembleia Municipal a subscrição de um documento em branco consubstanciada na 

aprovação de um empréstimo destinado a satisfazer necessidades públicas já satisfeitas ou 

indevidamente especificadas. …”-----------------------------------------------------------------------------------  

----------- Concluiu dizendo que se este empréstimo for aprovado em Assembleia pode chegar 

ao Tribunal de Contas e ser visado mas isso, só acontece se o Tribunal não souber, e 

provavelmente não saberá, que esta obras já estão concluídas porque senão, com toda a 

certeza não terá visto. Não se pode mistificar este tipo de situações até porque os membros da 

assembleia têm uma responsabilidade muito grande ao votar estes assuntos ainda por cima 

porque têm conhecimento através do Sr. Presidente que algum deste valor será para pagar 

uma dívida a curto prazo. --------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- CARLOS MANUEL FERREIRA FERREIRA – iniciou a sua intervenção dizendo que o 

recurso ao crédito bancário de médio e longo prazo é inevitável, configura-se num dos 

instrumentos de financiamento colocados à disposição de quem gere a “coisa” pública, neste 

caso a Câmara Municipal, para a realização de investimentos que são reclamados pelos 

munícipes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Referiu que a possibilidade de o Município de Oliveira do Bairro poder contrair novos 

empréstimos, situação que nos dias de hoje está a deixar de ser normal, resulta de uma maior 

racionalidade, rigor e controlo dos limites ao endividamento exigidos por Lei e espelham a boa 

saúde financeira do Município. Mais disse que esta operação de financiamento não 

condicionará a saúde financeira do Município, visto que o peso do serviço da dívida de médio e 

longo prazo, entenda-se amortizações e juros, se manterá entre os 5% e 6% da receita total do 

município, esta é uma questão inquestionável. Relativamente ao limite do endividamento, as 

regras são diferentes do que eram a alguns anos atrás, são muito mais restritivas, e no seu 
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entender o que importa realçar é a taxa de esforço que a Câmara terá com os empréstimos. ---  

----------- Mais disse que este endividamento não condicionará a concretização do Projecto 

Político do PSD para Oliveira do Bairro, nomeadamente os investimentos na educação e nos 

investimentos na melhoria da qualidade de vida da população. Frisou que não é por estar no 

limite de endividamento que a Câmara Municipal ficará impedida de contrair novos 

empréstimos, à semelhança de quadros anteriores, tudo o que seja financiamentos até 90% do 

investimento elegível as Câmaras podem contrair empréstimos que ficarão excepcionados ao 

limite do endividamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------  Em relação ao facto de ser pagamento de dívida a curto prazo não faz qualquer 

sentido o que foi dito porque qualquer serviço que presta, o empréstimo é para pagar dívidas a 

curto prazo, o que diz a Lei é que é investimento. Quanto à especificidade de estar implícito no 

contrato o item da obra, é uma explicação que se enquadra perfeitamente. E portanto a 

bancada do PSD assume uma posição favorável à deliberação do órgão do executivo tomada 

na reunião de Câmara de 08/05/2008 no que diz respeito à adjudicação do empréstimo de 

médio longo prazo no montante de 1.200.000,00€ pelo prazo de vinte anos ao Banco Santander 

Totta. -- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- JORGE FERREIRA PATO – referiu que os excepcionados são um regime transitório e 

são em relação aos empréstimos do passado. ----------------------------------------------------------------  

----------- Referiu que a proposta de empréstimo que a Câmara Municipal apresenta suscita 

várias referências de carácter técnico e político, em termos técnicos não entende a 

necessidade de pedir a cada banco duas propostas com métodos de amortizações diferentes, 

desde o empréstimo de há dois anos que a Câmara Municipal escolheu um método de 

amortização mais caro, optou sempre pelo outro método de amortização, escolhendo sempre 

prestações decrescentes com amortização fixa de capital, não lhe parece fazer sentido que se 

peçam simulações para outro sistema que é sempre mais caro e portanto nunca é escolhido. 

Também em termos técnicos refere que aquele empréstimo não começou bem, a Câmara 
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municipal aprovou uma proposta de empréstimo, cuja minuta do contrato tinha erros graves e 

contradizia o mapa de amortização, na simulação do plano de amortização que foi aprovado é 

indicado o pagamento de imposto de selo no montante de 7.200,00€ (sete mil e duzentos 

euros), o Banco Santander e sobretudo a Câmara Municipal deveriam saber que estes créditos 

estão isentos de imposto de selo ao abrigo da alínea a) do art.º 6 do Código deste imposto. 

Disse serem erros a mais para um só empréstimo. Em termos políticos lembrou o que foi dito 

na última campanha eleitoral, em que várias pessoas perguntaram se era verdade que a 

Câmara Municipal estava muito endividada e que não podia recorrer a crédito, pois era isto que 

era dito pelo PSD nas suas acções de campanha, na altura respondeu que não era bem assim 

porque a capacidade de endividamento era definida de ano a ano em função das receitas. 

Recordou que o Sr. Presidente da Câmara na primeira entrevista que deu após a vitória nas 

eleições disse que uma das maiores dificuldades para o seu mandato seria a impossibilidade 

de recorrer ao crédito bancário, disse compreender esta afirmação pois o discurso da 

campanha eleitoral era ainda muito recente, mas passados dois anos estão para aprovar um 

empréstimo que aumentará o passivo bancário relativamente ao final do último mandato em 

mais de 2.000.000,00€ (dois milhões de euros), ou seja um aumento de mais de 30%. -----------  

----------- Relativamente ao destino do crédito referiu que a educação é a grande prioridade 

deste executivo mas este empréstimo absorve apenas um quinto para esse valor, ainda menos 

que a rede viária, quanto às escolas o dinheiro que absorve deste crédito dá para pagar pouco 

mais do que os projectos encomendados e esgotar o limite de crédito praticamente com as 

despesas dos projectos não é uma boa opção. Mais disse que por todas essas razões não 

votará favoravelmente este empréstimo pois a Câmara Municipal pode e deve fazer muito 

melhor.· -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

referiu que quando o Executivo tomou posse e face aos empréstimos contraídos à data, a 

Câmara estava no seu limite de endividamento, este limite depende de rácios ano a ano e 
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como tal, todos os anos existem amortizações dos empréstimos anteriores, o que significa que 

à partida no próximo ano terão um plafond idêntico. ---------------------------------------------------------  

----------- Frisou que a proposta de empréstimo data de 07 de Abril, a obra do IEC estava a 

decorrer e não existe ainda a Conta Final. ----------------------------------------------------------------------  

----------- Explicou que a proposta não é limitadora pelo facto de, na proposta, referir projectos 

não quer dizer que a verba seja para os pagar pois podem até já estar pagos, pode-se pagar 

outras situações estando o financiamento visado. Ou seja dentro de cada alínea e tendo o visto 

é possível utilizar o dinheiro de outra forma. --------------------------------------------------------------------  

----------- Relativamente aos erros técnicos explicou que o que têm no seu poder são apenas 

indicadores, e o imposto de selo não será debitado até porque o que está a ser votado é o valor 

e a taxa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

explicou que, de acordo com a indicação do Executivo, para que o empréstimo fosse aprovado 

teriam que existir 17 votos favoráveis, ou seja dois terços dos Membros da Assembleia. ---------  

----------- Efectuada a votação, verificou-se que o assunto: 5.2. – Autorização e aprovação de 

um Empréstimo de Longo Prazo com maturidade superior a 10 anos no montante de 

1.200.000,00€ obteve a seguinte votação: 9 Abstenções e 16 Votos a Favor, o que não atinge 

os 2/3 dos Membros da Assembleia Municipal.-----------------------------------------------------------------  

----------- O membro Jorge Mendonça referiu que o número de votos favoráveis necessários era 

a maioria absoluta e não os 2/3. -----------------------------------------------------------------------------------  

----------- Para cabal esclarecimento do assunto a Mesa interrompeu a Sessão por breves 

minutos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

explicou que, na sua versão anterior, a Lei das Finanças Locais estabelecia no n.º 8 do art. 38º 
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que sempre que os efeitos da celebração num contrato de empréstimo se mantenham ao longo 

de dois ou mais mandatos que o objecto de aprovação deve ser votado favoravelmente por dois 

terços dos membros da Assembleia, todavia esta norma foi revogada pela Lei n.º 2/2007 e 

presentemente o que está em vigor é a seguinte redacção: “ … sempre que os efeitos da 

celebração de um contrato de empréstimo se mantenham ao longo de dois ou mais mandatos, 

deve aquele ser objecto de provação por maioria absoluta dos membros da Assembleia 

Municipal em efectividade de funções. …” Assim sendo fica esclarecida a situação e o resultado 

da votação anterior significa que o Empréstimo foi autorizado. --------------------------------------------   

----------- JORGE FERREIRA PATO – disse ser inqualificável o que sucedeu na Assembleia, 

não entende como é que os órgão municipais se preparam para uma Assembleia. Relevou que 

se não fosse a idoneidade de um membro da Assembleia, depois de tudo o que se tem dito e 

se tem feito, o empréstimo seria recusado com os inconvenientes que todos conhecem. ---------  

----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – disse que se deveria repetir 

a votação, pois os membros da Assembleia Municipal votaram com uma informação errada. ---  

----------- Mais disse que em futuras votações em que efectivamente sejam necessários os dois 

terços, a Câmara deve garantir que a Assembleia possua esses mesmos dois terços. ------------  

----------- Efectuada que foi nova votação, anulando assim a votação anterior, verificou-se que o 

assunto: 5.2. – Autorização e aprovação de um Empréstimo de Longo Prazo com 

maturidade superior a 10 anos no montante de 1.200.000,00€ obteve a seguinte votação 

final: 10 Abstenções e 15 Votos a Favor, pelo que foi Aprovado pela Maioria dos Membros 

da Assembleia Municipal em efectividade de funções. -------------------------------------------------------  

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

informou que era convicção da Mesa de que não havia nenhuma exigência adicional em 

relação à qualidade da votação a obter na Assembleia. A Câmara Municipal, porém, entendeu 

que seriam necessários os dois terços, baseada numa Legislação desactualizada e portanto a 
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Mesa, não tendo à sua disposição os elementos para poder comprovar essa questão com a sua 

boa vontade fez de porta voz e como tal pede desculpa pelo erro. ---------------------------------------  

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

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

sobre o seguinte assunto constante da Ordem de Trabalhos para votação: 5 .2. – Autorização e 

aprovação de um Empréstimo de Longo Prazo com maturidade superior a 10 anos no montante 

de 1.200.000,00€, sendo lavrada a presente Acta, que vai ser assinada pelo Presidente, 

respectivos Secretários e outros Membros da Assembleia que o desejem fazer. ---------------------  


