
 

Sessão da Assembleia Municipal de 28.04’08   1|56 

ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA EM 

VINTE E OITO DE ABRIL DO ANO DE DOIS 

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

----------- Aos vinte e oito dias do mês de Abril, 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. – Apreciação do Inventário 2007. --------------------------------------------------------------  

----------- 5.3. – Apreciação e Votação do Relatório de Gestão de 2007 e dos Documentos 

de Prestação de Contas 2007.-------------------------------------------------------------------------------------  

----------- 5.4. – Aprovação da proposta da Câmara Municipal para aplicação do Resultado 

Líquido do exercício de 2007. -------------------------------------------------------------------------------------  

----------- 5.5. – Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia. ---------  

----------- 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 
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igualmente presentes nesta Sessão da Assembleia Municipal, os Vereadores António Mota, 

Cristóvão Batista, Leontina Novo 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 CARLOS RAFAEL DA COSTA TAVARES, JORGE DIOGO CARDOSO 

MENDONÇA, VITOR MANUEL BASTOS DE OLIVEIRA, ACÍLIO DIAS VAZ E GALA, e 

ALBERTO FERREIRA DE JESUS. --------------------------------------------------------------------------------  

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

informou, que os Membros Carlos Tavares e Víctor Oliveira 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, e VICTOR MANUEL DOS SANTOS 

LOUREIRO, que substituem, respectivamente, os Membros antes indicados. ------------------------  

----------- Informou que o Membro Acílio Gala tinha solicitado igualmente por escrito a 

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

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

----------- Informou igualmente que, o Membro Jorge Mendonça tinha solicitado por escrito a 

justificação da sua falta. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Por conseguinte foram consideradas justificadas as faltas dos seguintes Membros da 

Assembleia Municipal: Carlos Tavares, Jorge Mendonça, Víctor Oliveira e Acílio Gala. ------------  
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----------- 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, o que não veio a suceder, pelo 

que colocou à consideração dos Membros da Assembleia Municipal a aprovação da mesma. ---  

----------- Efectuada que foi a Votação, a Acta, datada de 23 de Fevereiro de 2008, foi 

Aprovada por Maioria, com 3 Abstenções. -------------------------------------------------------------------  

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

----------- JORGE FERREIRA PATO – entregou a sua intervenção por escrito à Mesa, pelo que 

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

----------- “… Já uma vez falei aqui sobre a Agenda Local 21. Eu disse aqui que no Relatório 

Síntese elaborado pelas técnicas da Universidade de Aveiro está escrito taxativamente que o 

Balanço do Exercício de 2006 da Câmara Municipal, foi negativo. A resposta do Sr. Presidente 

foi que não leu o Relatório. Isto apesar de a Câmara Municipal pagar muito dinheiro por este 

serviço e o Relatório ter estado no site da Câmara Municipal durante várias semanas. ------------  

----------- Após ler o Relatório cheguei à conclusão que não devo conhecer bem o concelho.-----  

----------- - Não sabia que comboios inter-regionais param em Oiã e em Oliveira do Bairro. Aliás, 

confesso que pensava que já não existiam comboios inter-regionais.------------------------------------  
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----------- - Também não sabia que temos uma rádio local em Oliveira do Bairro. Até ler o 

Relatório supunha que a Bairrada FM faliu há vários anos. -------------------------------------------------  

----------- - Nunca tinha lido nem ouvido que este executivo pretende fazer da ZI da Palhaça a 

maior zona industrial do concelho. ---------------------------------------------------------------------------------  

----------- - Não sabia que Oliveira do Bairro tem apenas uma clínica privada. -------------------------  

----------- - Não entendo muito bem que as estatísticas mais recentes do Rendimento Social de 

Inserção sejam relativas a 2001 (acho que nem se chamava assim nessa altura). Tinha a ideia 

de que os números de 2007 já estavam disponíveis e até seriam do conhecimento da Câmara 

Municipal. Então os de 2006 são de certeza. Nem sei que diga relativamente a 2002, 2003, 

2004 e 2005. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------  

----------- - Pensava que a produção de kiwi tem uma importância crescente na agricultura no 

concelho. Foi pois com estranheza que não vi qualquer referência a esta actividade.---------------  

----------- - Sempre ouvi dizer que a diminuição de população do sector primário é um sintoma 

de aumento de desenvolvimento. Foi pois com estranheza que li que em Oliveira do Bairro é um 

indicador negativo.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Assim, perante estas conclusões gostava que o senhor Presidente da Câmara nos 

informasse do seguinte: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- - Se já leu o Relatório --------------------------------------------------------------------------------------  

----------- - Quando é que se prevê a conclusão deste processo -------------------------------------------  

----------- - Se a Câmara Municipal já pagou ou vai pagar um trabalho desta qualidade …” --------  

----------- Acrescentou que, quando o actual Executivo Municipal tomou posse, verificou que 

havia várias facturas por pagar, sendo que uma das razões apontadas, na altura, seria o facto 

de que o “… Dr. Acílio Gala não pagava serviços que não mereciam ser pagos …” -----------------  
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----------- CARLOS ASCENSÃO DA CONCEIÇÃO – tendo apresentado a sua intervenção por 

escrito à Mesa da Assembleia Municipal, seguidamente se transcreve a mesma na íntegra: -----  

----------- “… Relativamente às duas famosas Providências Cautelares, gostaria de partilhar com 

todos vós um excerto da deliberação aprovada em minuta na Reunião de Câmara de 14 de 

Fevereiro de 2008, referente à Proposta n.º 5/GP/2008, que teve como assunto Concurso 

Público da Empreitada de “Nova Alameda da Cidade”.-------------------------------------------------------  

----------- Trata-se de uma citação de um acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, com data 

de 4/2/2004, que fundamenta a deliberação atrás referida e que, entre outras coisas que 

poderão ler depois na acta desta reunião, diz o seguinte: “(…) E, porque assim, entendemos 

que, estando em causa a realização do interesse público e inexistindo proibição expressa que 

impeça a Administração de não adjudicar uma obra posta a concurso nada impede que ela – 

verificado o erro, a sua prejudicialidade e a possibilidade legal da sua correcção – tome as 

iniciativas que melhor salvaguardem esse interesse, designadamente através da não 

adjudicação da empreitada ou da interrupção, temporária ou definitiva, do procedimento 

concursal (…)”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Sublinho: “verificado o erro”! -----------------------------------------------------------------------------  

----------- Pois é Sr. Presidente: publicamente não se assume o erro; a honestidade intelectual 

fica apenas para consumo interno!---------------------------------------------------------------------------------  

----------- Consequência do erro que publicamente não se admitiu: “Custas a cargo da Entidade 

requerida” – a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro. ------------------------------------------------------  

----------- E sobre este assunto, é tudo o que tenho a dizer! …” --------------------------------------------  

----------- NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA – interveio a fim de elogiar a 

intervenção efectuada pelo Membro André Chambel, no decurso da Sessão Solene da 

Assembleia Municipal realizada no dia 25 de Abril, dado que expressou a sua profunda 

preocupação por se dar mais visibilidade e uma maior dimensão às comemorações do 25 de 
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Abril, sendo que tais palavras significam uma mudança de opinião quer daquele Membro, quer 

do CDS/PP, uma vez que foi o PPD/PSD que trouxe para Oliveira do Bairro as comemorações 

do 25 de Abril e a oposição aplaude esta iniciativa. -----------------------------------------------------------  

----------- ANDRÉ DE CAMPOS FEVEREIRO CHAMBEL – no que diz respeito às palavras 

proferidas pelo Membro Nuno Barata, e às comemorações do 25 de Abril, referiu que aquele 

Membro certamente se estaria a referir ao Mandato do Dr. Alípio Sol, relembrando a existência 

de uma placa à entrada dos Paços do Concelho, comemorativa dos 25 anos do 25 de Abril. ----  

----------- Referiu ser seu entendimento que a população de Oliveira do Bairro gostará 

certamente mais do 25 de Novembro do que propriamente do 25 de Abril, não tendo sido o seu 

discurso de enaltecimento do período do PREC.---------------------------------------------------------------  

----------- Confessou gostar o que representa o dia 25 de Abril, mas gosta sobretudo do dia 25 

de Novembro, pois entende que foi nesse dia que aconteceu a verdadeira liberdade e a 

democracia, com o respeito e os deveres de cada um. ------------------------------------------------------  

----------- Mais disse que os actuais políticos têm a responsabilidade de explicar aos mais jovens 

o que custaram os 48 anos até ao 25 de Abril e posteriormente, o ano e meio de “balbúrdia” 

que se viveu em Portugal, devendo igualmente ser explicado, que liberdade significa 

essencialmente, ter responsabilidade. ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

referiu ter tido já a oportunidade de ler e reler o documento referente à Agenda 21 Local, 

informando estar agendada uma reunião de trabalho para o dia seguinte, com os responsáveis 

da Universidade de Aveiro, com vista a ser analisado o trabalho realizado até à data.--------------  

----------- Referiu que a Kiwicoop tinha sido convidada a participar nos trabalhos desenvolvidos 

no âmbito do referido estudo. ----------------------------------------------------------------------------------------  



 

Sessão da Assembleia Municipal de 28.04’08   7|56 

----------- Esclareceu, ainda, que embora já tenha havido pagamentos efectuados, o trabalho 

ainda não se encontra concluído.-----------------------------------------------------------------------------------  

----------- A respeito do rigor da gestão do ex-Presidente da Câmara, relembrou a factura 

liquidada referente ao Parque de Exposições e todo o processo que daí adveio, tendo ainda, 

aconselhado os Membros da Assembleia Municipal, a ler o último livro lançado pelo anterior 

Executivo Municipal e relacionado com o Museu da Cerâmica Rocha. ----------------------------------  

----------- Considerou interessante que o Membro Carlos Conceição se tenha vangloriado pelo 

facto de as custas judiciais ficarem a cargo da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, dado 

que pensava que todos estavam interessados em defender a Câmara Municipal. -------------------  

----------- Acrescentou que as razões que levaram o actual Executivo Municipal a terminar com o 

Concurso da “Nova Alameda da Cidade” prenderam-se com o elevado custo existente, sem que 

houvesse qualquer obra no terreno, pois as Revisões de Preços contavam e continuariam a 

contar, se não se tivesse tomado aquela decisão.-------------------------------------------------------------  

----------- Informou que a abertura de novo Concurso, está já agendado para a próxima Reunião 

do Executivo Municipal, sendo que, passado o período de inquérito público, não chegou à 

Câmara Municipal nenhuma sugestão ou reclamação referente à empreitada da “Nova Alameda 

da Cidade”, considerando pois, que o Projecto se encontra bem elaborado e é o Projecto que 

os Cidadãos de Oliveira do Bairro pretendem ver implementado o mais rapidamente possível. --  

----------- Relembrou que a Câmara Municipal, quer no espaço próprio da Biblioteca, quer na 

Sala de Exposições dos Paços de Concelho, tem exposições quase que em permanência, de 

forma programada e sobre os mais diversos temas que interessam aos Munícipes de Oliveira 

do Bairro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

sendo o documento em causa bastante exaustivo do que mais relevante foi a Actividade 

Camarária no período assinalado, acrescentou, no entanto, que uma Acção Ordinária intentada 

pela firma Arménio Batista & Neves, Lda contra a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro e a 

empresa Obricer, tendo o Tribunal de 1.ª Instância em 08/01/2007 absolvido a empresa Obricer 

e a Câmara Municipal e condenou a empresa Arménio Batista & Neves, Lda, como “litigante de 

má fé”. Esta recorreu para o o Tribunal da Relação de Coimbra, que em 9/10/2007 veio negar 

provimento ao recurso, confirmando a sentença da 1.ª Instância. A empresa em causa, interpôs 

novo recurso para o Supremo Tribunal de Justiça, cujo acórdão negou provimento ao recurso, 

confirmando o Acórdão recorrido em 17/04/2008, pelo que, em relação a esta matéria não 

haverá mais recursos possíveis, sendo que a Câmara Municipal irá usar os direitos 

indemnizatórios a que tem direito.----------------------------------------------------------------------------------  

----------- Informou ter sido aberto Concurso Limitado, para a execução de vinte passadeiras 

elevadas, idêntica àquela que se encontra junto à Clínica de Oiã, cujo preço base é de cem mil 

euros.--- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Aproveitou ainda para informar, ter sido adjudicado o tratamento do terreno 

recentemente adquirido, junto ao edifício do Tribunal, sendo que o terreno está pior do que se 

imaginava, porque drenam para aquele terreno os esgotos do Edifício Público e da cave da 

Caixa Geral de Depósitos e outros, o que significa que, antes de ser colocada uma camada de 

“rachão” e saibro para colocar o terreno à cota da estrada e para no imediato servir já de 

parque de estacionamento, está-se a retirar bastante terra suja e fazer o devido 

encaminhamento, quer das águas pluviais quer das águas residuais. -----------------------------------  

----------- Apesar de considerar que o actual Executivo Municipal estar a “remar contra ventos e 

marés”, o que certo é que a Nova Alameda da Cidade está a avançar e vai ser uma realidade. -  

----------- No que diz respeito ao Instituto de Educação e Cidadania, a obra está praticamente 

concluída, sendo que os arranjos exteriores não estão já concluídos dado o mau tempo que se 
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fez sentir nestes últimos dias, pelo que é com satisfação que se vê a conclusão de mais obra, 

esta, na mais pequena Freguesia do Concelho e que permitirá dar os primeiros passos num 

Projecto que foi acarinhado pelo actual Executivo Municipal e brevemente estará ao serviço dos 

Munícipes do Concelho.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Referiu, terem sido adjudicados os Projectos de Especialidades destinados ao Parque 

Subterrâneo do Cruzeiro de Oiã, pelo que o mesmo irá servir o mais rapidamente possível a 

população, pretendendo-se contudo, que não seja um ónus para a Câmara Municipal, pelo que 

se irá dotar o Parque Subterrâneo das condições necessárias, de forma a automatizá-lo o 

melhor possível, para que, só em caso excepcionais, como seja o de avaria de algum dos 

sistemas, seja chamado um técnico, dado não fazer qualquer sentido colocar meios humanos 

em permanência naquele local. -------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Informou que na 1.ª fase do QREN o Parque Escolar de Oliveira do Bairro obteve uma 

comparticipação com vista à sua construção, o que demonstra que a Educação é uma das 

prioridades do actual Executivo Municipal.-----------------------------------------------------------------------  

----------- A este respeito, relembrou os episódios por que passou a aprovação da Carta 

Educativa do Concelho de Oliveira do Bairro, que caso o Tribunal não tivesse decidido pelo 

arquivamento o processo, Oliveira do Bairro não teria obtido aquela mesma comparticipação 

por parte do QREN. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

----------- 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: -------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- “… Nesta intervenção gostava de abordar três assuntos: ---------------------------------------  

----------- O primeiro é um pedido de esclarecimento. Na página 5 do relatório que nos foi 
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facultado é dito que a autarquia adquiriu dois terrenos para espaços verdes. Um na freguesia 

de Oiã, com o custo aproximado de 76 mil Euros, e outro na freguesia de Oliveira do Bairro, 

com custo aproximado de 320 mil Euros. Desde já gostava de dizer que aplaudo o investimento 

em espaços verdes, é uma necessidade das populações e o Concelho está deficitário nesse 

aspecto, em particular dento dos centros urbanos. No entanto, gostava de saber qual a 

localização exacta desses dois terrenos e qual a envolvência que se pretende criar. ---------------  

----------- O segundo diz respeito às Comemorações do 25 de Abril. Que este ano 

manifestamente me pareceram umas comemorações de “serviços mínimos”. Comemorou-se o 

25 de Abril, é certo, com dignidade mas com pouco brilho. Depois da sessão comemorativa dei 

por mim a reflectir sobre o que é que faria com que um munícipe deixasse o conforto de sua 

casa para assistir às ditas comemorações. E de facto encontrei muito pouco. É necessário que 

as comemorações do 25 de Abril sejam também uma festa popular, mas para isso é necessário 

dinamizarmos actividades que chamem as pessoas. É bom lembrar que o PSD tem 

responsabilidades acrescidas nesta matéria, pois todos nos recordamos da forma como no 

passado os seus elementos na Assembleia Municipal se insurgiam contra a falta de empenho 

que o anterior executivo colocava nas ditas comemorações. É pois por isso agora necessário 

mostrar que se é capaz de fazer diferente, de fazer melhor. Mas para isso é preciso empenho, 

criatividade e mais presença. Não podemos reduzir as comemorações do 25 de Abril a um 

assunto entre o executivo e uma dúzia de deputados da Assembleia Municipal. E aqui é de toda 

a justiça ressaltar, pela positiva, o facto de terem estado presentes todos os membros do 

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

----------- O último assunto diz respeito ao plano rodoviário do centro. Ficámos a saber que 

seriam contemplados o IP3 entre Coimbra e Viseu, o IC2 entre Coimbra e Oliveira de Azeméis, 

IC12 entre Mortágua e Mangualde, e a ligação de Aveiro/Águeda, obras para estarem 

concluídas até 2011. Ao que parece Oliveira do Bairro ficou completamente fora deste enorme 

investimento na região centro. Ouvimos também da parte do senhor Presidente da Câmara de 
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Aveiro dizer que as negociações para requalificar o acesso Sul de Aveiro à A1 estavam bem 

encaminhadas. Mas sobre Oliveira do Bairro não ouvimos nada. Embora a melhoria das 

acessibilidades tenha sido uma bandeira eleitoral deste Executivo os resultados até à data 

parecem ser nulos, gostava por isso de ouvir um comentário do Senhor Presidente …” -----------  

----------- JOÃO PAULO CASTELO DA ASSUNÇÃO SOL – que entregou a sua intervenção por 

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

----------- “… Dois anos e meio depois do PSD e do Sr. Mário João Oliveira tomarem em mãos a 

direcção autárquica do Concelho de Oliveira do Bairro, é hoje mais do que evidente, se é que 

ainda existiam dúvidas em alguns, quais as prioridades e qual o rumo para o Concelho. ----------  

----------- A Educação, a qualidade de vida e o desenvolvimento económico-social sustentável 

do nosso Concelho são os pilares desta gestão autárquica e do plano político do PSD para o 

Concelho de Oliveira do Bairro. -------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Vou agora referir dois bons exemplos destas preocupações: ----------------------------------  

----------- - os Transportes de Oliveira do Bairro, designados por TOB, continuam a trilhar todos 

os dias as diversas estradas e caminhos do nosso Concelho, e cada vez com mais utilizadores, 

quer de uma forma diária, quer de uma forma pontual; apesar de algumas vozes críticas, que 

apenas ouço dentro desta Assembleia, porque quem anda pelos diversos lugares do Concelho 

e fala, principalmente com as pessoas idosas e com menores capacidades financeiras, e com 

os jovens só se ouve elogios e parabéns a este serviço criado pela Câmara Municipal, outras 

pessoas acrescentam ainda a seguinte pergunta “porquê só agora?”.-----------------------------------  

----------- Os TOB são um óptimo investimento na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos 

do nosso Concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Outra demonstração da preocupação com o bem-estar dos cidadãos por parte do 

Executivo é bem demonstrada pela criação da Provedoria Municipal para a pessoa com 

Incapacidade; este serviço que a Câmara criou é fundamental para tornar todos os cidadãos 
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iguais no acesso aos serviços públicos e privados do nosso Concelho.---------------------------------  

----------- Aproveitando esta oportunidade gostaria de deixar aqui a sugestão de este Gabinete, 

do Executivo, da Câmara Municipal e das diversas Associações do Concelho, que neste 

momento já prestam diversos serviços de enorme importância para pessoas portadoras de 

deficiência, de se começar a estudar a possibilidade de se criar no nosso Concelho, tal como já 

existe em Concelhos vizinhos, como por exemplo Anadia ou Aveiro, uma Cooperativa para a 

Educação e Reabilitação dos Cidadãos Inadaptados. --------------------------------------------------------  

----------- Senhores membros do Executivo e da Mesa da Assembleia, caros colegas, meus 

senhores e minhas senhoras.----------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Estas últimas semanas têm demonstrado bem a prioridade principal deste Executivo, a 

Educação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Depois das obras de remodelação que foram efectuadas durante os últimos 2 anos 

nas diversas escolas do Concelho, algumas num estado de degradação avançado, assistimos 

nestes momento a uma dedicação e esforço enorme por parte do Executivo, dos funcionários 

municipais e das empresas que prestam serviços à Câmara, no sentido de dotar o Concelho de 

um parque escolar moderno e adaptado às condições que a sociedade actual exige para a 

formação e educação das suas crianças e jovens. ------------------------------------------------------------  

----------- A Carta Educativa foi aprovada de uma forma categórica e sem falhas pelas entidades 

competentes, apesar da descrença e desconfiança de alguns membros desta Assembleia, que 

chegou ao extremo de através de processos, providências, eu sei lá; -----------------------------------  

----------- Tudo fizeram para que a Carta não fosse aprovada, apesar de saberem que ela é 

requisito básico e essencial para qualquer candidatura a fundos comunitários e 

governamentais; até chega a parecer que não querem o desenvolvimento das condições 

educativas do seu Concelho, pelo facto de ser outro partido, que não o seu, a liderar esse 

processo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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----------- A nova Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Educação Pré-Escolar de Oliveira do 

Bairro recebeu a aprovação de uma comparticipação em 70% do seu custo de execução por 

parte do QREN, novo quadro comunitário de apoio; um projecto capaz, que cumpre com todas 

as regras do Ministério da Educação e que vai muito além disso com todo um leque de 

preocupações ambientais e de racionalização de recursos energéticos. --------------------------------  

----------- Os meus parabéns para todos os intervenientes neste projecto e nesta candidatura.---  

----------- Na última reunião de Câmara, no dia 24 de Abril, assistimos a mais uma 

demonstração cabal das intenções deste executivo, de dotar todo o Concelho de um parque 

escolar moderno, tal como previsto na Carta Educativa, mas de uma forma rápida, eficaz e no 

curto prazo, 2/3 anos. --------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------  

----------- Nesta reunião ficou aprovado por unanimidade o seguinte:-------------------------------------  

----------- Aprovação da proposta de honorários da empresa de Arquitectura responsável pela 

elaboração dos projectos para 3 escolas tipo 2 (6 salas para o 1.º ciclo + 3 para o pré-escolar) 

na Palhaça, Bustos e Troviscal e 4 escolas tipo 3 (4 salas para o 1.º ciclo + 3 para o pré-

escolar) para Vila Verde, Mamarrosa e duas para a freguesia de Oiã.-----------------------------------  

----------- Aprovação dos projectos de arquitectura das escolas de Vila Verde, Palhaça e 

Troviscal; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Marcação de uma reunião de Câmara Extraordinária para 30 de Abril para aprovação 

dos projectos de engenharia de especialidades e abertura do concurso público para as escolas 

de Vila Verde, Palhaça e Troviscal, com vista à apresentação de candidatura ao QREN de 

imediato, visto haver agora dois momentos para candidaturas.--------------------------------------------  

----------- A muito curto prazo também as outras 4 escolas terão os seus projectos aprovados e 

o concurso público aberto de forma a se apresentar imediatamente candidatura ao QREN. ------  

----------- Minhas senhoras e meus senhores, estamos neste momento a assistir a um processo 
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que pode alterar de uma forma radical o parque escolar do nosso Concelho, mais uma vez 

gostaria de dar os meus parabéns a todos os intervenientes neste processo porque elaborar 8 

projectos de arquitectura e respectivas especialidades, abrir os respectivos concursos, ter 

possibilidades orçamentais de efectuar as respectivas alterações às dotações, sem pôr em 

causa o funcionamento económico-financeiro da Câmara, e elaborar as respectivas 

candidaturas ao QREN, é um trabalho árduo e de grande responsabilidade, não esquecendo as 

condições muito restritivas e prazos muito limitados, que o Governo do País liderado pelo PS, 

está a impor às autarquias para estas candidaturas.----------------------------------------------------------  

----------- Se as candidaturas ao QREN respeitarem somente às condições técnicas e 

processuais, à qualidade dos projectos e a sua importância para o local onde serão 

implantados, não tenho dúvidas e acredito que o Concelho de Oliveira do Bairro será apoiado 

de alguma forma, em todos os seus projectos ligados ao sector da educação; se por outro lado 

os critérios de natureza política (Governo PS e Câmara PSD) forem prevalecentes, muito mal 

vai o governo deste País e muito mal vai a política e a democracia em Portugal. --------------------  

----------- Para terminar quero apenas dizer que todo este trabalho é um trabalho para as 

gerações futuras, e para possibilitar um desenvolvimento sustentado e com qualidade do nosso 

Concelho …” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

----------- “… O assunto que me traz de novo a este púlpito é a situação do Museu de 

Etnomúsica da Bairrada: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

----------- Mais de um ano depois de reaberto, o museu continua sem figurar na maior base de 

dados de divulgação dos museus portugueses, o Portal Museus Portugal 

(http://www.museusportugal.org) e no portal da Rota da Luz (http://www.rotadaluz.pt);-------------  



 

Sessão da Assembleia Municipal de 28.04’08   15|56 

----------- Mais de um ano depois de reaberto, o museu continua sem um sítio virtual que 

divulgue o museu e as suas actividades, ou onde os interessados possam recolher informações 

úteis. ----  

----------- Pior, o próprio sítio da Câmara Municipal (http://www.cm-ob.pt) continua a omitir 

informações importantíssimas como são os contactos para marcação de visitas, o horário de 

funcionamento ou outras consideradas relevantes para o público.----------------------------------------  

----------- Ao fim de mais de um ano continua a não haver sinalética nas estradas que indiquem 

aos visitantes o seu local; e nem sequer a entrada do museu está devidamente assinalada (e 

foram inúmeras as vezes que, encontrando-me nas suas imediações, me perguntaram por onde 

se entrava no museu). -------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Ao fim de mais de um ano o museu continua a não ter brochuras disponíveis aos 

visitantes; não foram editados catálogos ou quaisquer outras publicações de divulgação deste 

património (e neste capítulo gostava de voltar a chamar a atenção para um trabalho de 

investigação depositado no museu sobre os “jazzes” dos anos de 1960, creio, e que seria 

interessante publicar, com a devida autorização (e colaboração) do seu autor). ----------------------  

----------- Ao fim de mais de um ano o museu contínua sem ser divulgado junto das escolas, ou 

sequer junto das comunidades científicas que se debruçam sobre as temáticas do âmbito do 

museu, como o Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro, onde se 

formam todos os anos várias dezenas de pessoas na área da música, e que podem ter um 

papel preponderante no estudo e divulgação das colecções e do fundo documental do museu 

de que o museu pode beneficiar. -----------------------------------------------------------------------------------  

----------- Mais de um ano depois da sua reabertura não se conhecem quaisquer actividades 

organizadas com o objectivo de captação de novos públicos; não se conhece qualquer 

programa de actividades que traduza uma efectiva política de gestão e divulgação do museu; 

não se conhecem quaisquer dados estatísticos acerca das visitas ao museu (número de visitas 
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mensais e anuais, a sazonalidade, perfil dos visitantes, meio(s) pelo(s) qual(ais) tomaram 

conhecimento da existência do museu, enfim, coisas que em qualquer instituição museológica 

bem dirigida são utilizadas para avaliar permanentemente o seu funcionamento e proceder a 

reajustes, se necessários, e que invariavelmente são tornados públicos, porque estão em causa 

dinheiros públicos e o contribuinte deve saber de forma estes são utilizados); e como o museu 

não se divulga a si próprio não “fabrica” notícias e por isso continua sem qualquer espécie de 

visibilidade na imprensa. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

----------- Mais de um ano depois, o Centro de Documentação do museu continua sem facultar 

aos seus utilizadores uma ferramenta de trabalho incontornável como é nos dias de hoje o 

acesso à Internet (e Sr. Presidente, em relação a este assunto não dê a mesma desculpa da 

Assembleia de Setembro último, já que a Sra. Vereadora afirmou ao Região Bairradina de 7 de 

Fevereiro de 2007 que iriam ser disponibilizadas “salas de estudo com acesso à Internet (…)”. -  

----------- Que fique bem claro que estas críticas não são exclusivamente minhas; são 

transversais, já que são partilhadas por muitos dos visitantes do museu, de viva voz ou 

plasmadas nos inquéritos que têm vindo a ser preenchidos ao longo do último ano, o que pude 

comprovar ao acompanhar algumas visitas de pessoas, por exemplo, de Setúbal, do Porto, de 

Coimbra e até de Lisboa. Está escrito e é de todo o interesse levar em conta quer as críticas 

quer as sugestões que aí têm sido registadas. -----------------------------------------------------------------  

----------- E a este propósito não posso deixar de reproduzir as palavras que ouvi por parte de 

um ilustre visitante, nem mais nem menos que o Coordenador dos Serviços de Acolhimento e 

Gestão do Edifício da Casa da Música (Francisco Pires): impressionado com a qualidade e 

imensidão do espólio do museu, e com a sua organização, perguntou aos presentes, estou a 

citar “como é possível que não haja qualquer divulgação deste museu? Esta situação é 

verdadeiramente terceiro-mundista”; sem comentários … ---------------------------------------------------  
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----------- O que esta situação demonstra é o mais ostensivo desprezo pelas associações e 

pelos particulares que cederam os seus espólios e aderiram ao Museu.--------------------------------  

----------- E a prová-lo está o facto de o mui digníssimo Sr. Capitão Amílcar Morais, que desde o 

início se quis associar ao projecto do museu, ter decidido recentemente entregar o seu notável 

espólio de quase duas mil peças à Banda 12 de Abril, de Travassô, depois de ter afirmado 

publicamente, e por diversas vezes, que estava disponível para ceder a totalidade do seu 

espólio ao Museu de Etnomúsica da Bairrada, desde que visse por parte do museu empenho 

na divulgação e na valorização do seu espólio.-----------------------------------------------------------------  

----------- O museu perdeu assim um património notável, perderam também as associações e os 

particulares que aderiram ao projecto, e perdemos todos nós.---------------------------------------------  

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

----------- Não posso, por tudo isto, deixar de confessar a minha perplexidade com esta situação, 

sobretudo depois de ter lido a entrevista publicada pelo Jornal da Bairrada à Sra. Vereadora da 

Cultura (no dia 21 de Fevereiro de 2007, vésperas da reabertura do museu), a que já me referi 

aqui em outra ocasião, onde esta afirmou, preto no branco, “ser possível “vender este produto” 

ao País, e que queria, cito de novo, que a dimensão do projecto – a sua divulgação – (…) tenha 

abrangência nacional”.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

----------- Pergunto-lhe: é assim que “a dimensão do projecto – a sua divulgação – (…) [vai ter] 

(…) abrangência nacional”? ------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- É por todas estas razões, Sr. Presidente, que anuncio que até ao final de Maio ou 

início de Junho colocarei online uma página com as informações que tenho vindo a compilar 

sobre o museu e que têm como objectivo suprir, ultrapassar algumas das omissões a que 

anteriormente me referi. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- De perplexidade em perplexidade, até que chegamos ao absurdo: Sr. Presidente da 
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Câmara, na Revista Oficial de Turismo da ACIB, saída recentemente, afirmou categoricamente 

que, vou citar, “o futuro do turismo em Oliveira do Bairro passará pela aposta no Turismo de 

Natureza (…), e pelo turismo Gastronómico e Enófilo”(!?), esquecendo por completo a 

importância que pode ter o Turismo Cultural num município que tem dois excelentes museus e 

um terceiro a caminho!?-----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

----------- Pergunto-lhe: como é que o futuro do turismo em Oliveira do Bairro pode passar pelo 

turismo Enófilo quando temos ao nosso lado um concelho como o de Anadia, que tem grande 

tradição em matéria de vinho, é grande produtor, tem um Museu do Vinho conhecido a nível 

internacional e duas feiras do vinho? Pergunto-lhe: que grandes referências temos nós para 

oferecer nessa matéria aos turistas, comparados com Anadia? -------------------------------------------  

----------- E o mesmo em relação ao Turismo de Natureza? Que grandes pólos de atracção 

temos nós neste momento para oferecer em matéria de Turismo de Natureza? ----------------------  

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

----------- Estou em crer que com um pouco de imaginação e investimento essas áreas podem 

eventualmente constituir importantes complementos – sempre bem-vindos – mas, a curto ou 

médio prazo não mais do que isso. --------------------------------------------------------------------------------  

----------- Sr. Presidente, com recursos como o Museu de Etnomúsica da Bairrada e o Museu S. 

Pedro da Palhaça, o futuro do turismo tem que passar por uma aposta forte na sua vertente 

cultural. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Com um tecido industrial como o nosso temos que apostar também no turismo 

industrial. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- E temos até a possibilidade de conjugar o Turismo Cultural e Industrial com o Turismo 

Científico, se o Sr. Presidente abandonar algum do cepticismo relativamente ao Museu de 

Olaria e Grés da Bairrada. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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----------- O Sr. Presidente sabe bem do que falo, já que a Recer está representada no projecto 

de turismo industrial, científico e cultural intitulado Rotas de Cerâmica 

(http://www.rotasdeceramica.pt), que procura valorizar os produtos e actividades do sector 

cerâmico em toda a sua cadeia de valor, com uma dimensão cultural e afectiva que possa gerar 

novas áreas de negócio, e ao qual estão associadas empresas, autarquias, associações, 

museus, artesãos e artífices. ----------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Sr. Presidente: existem vários museus dedicados à cerâmica artística, mas nenhum 

dedicado à cerâmica de construção; Em Aveiro os académicos reivindicam há décadas a 

necessidade de um museu deste cariz; na Pampilhosa já foram inclusivamente desenvolvidos 

estudos nesse sentido. Mas em nenhum destes lugares há fontes materiais disponíveis, não há 

espólio comparável com o que existe aqui em Oliveira do Bairro. -----------------------------------------  

----------- Sr. Presidente, não há na Europa nenhum museu desta temática; não há nenhum 

forno dos primórdios da industrialização musealizado, isto é, a funcionar, como o que se previa 

para o Museu de Olaria e Grés, por excelência um Museu Industrial que será sério candidato a 

Museu Europeu do Ano.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- É neste contexto que a aposta no Museu de Olaria e Grés da Bairrada, se reveste da 

maior importância, sobretudo se estabelecidas parcerias com o Departamento de Engenharia 

Cerâmica e do Vidro da Universidade de Aveiro, e com o Centro Tecnológico de Cerâmica de 

Coimbra, entre outras instituições académicas e científicas.------------------------------------------------  

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

----------- Procure chegar à conversa com professores do Departamento de Engenharia 

Cerâmica e do Vidro da Universidade de Aveiro, e logo ficará elucidado sobre o que pode 

representar a concretização deste projecto. ---------------------------------------------------------------------  

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

----------- Olhe para os casos de Ílhavo, Anadia ou Cantanhede, e para a importância que tem 
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tido a aposta clara nos Museus Marítimo, do Vinho ou da Pedra, sobretudo numa altura em que 

a nossa região tem sido capaz, de acordo com os dados publicados na imprensa, de atrair cada 

vez mais turistas, como aconteceu na Páscoa, onde segundo a imprensa se assistiu a uma 

invasão de espanhóis no distrito de Aveiro.----------------------------------------------------------------------  

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

----------- Olhe sobretudo para o caso do Museu Marítimo de Ílhavo, candidato a Museu Europeu 

deste ano, e que recebeu em 2007 mais de 50 mil visitantes, uma cifra que o situa entre os 

mais visitados do País e que o confirma como o Museu municipal que mais público atrai em 

Portugal …” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------  

----------- HENRIQUE SANTIAGO TOMÁS – referiu estar satisfeito com o facto de haver 

intervenções em várias Freguesias do Concelho no que diz respeito à implementação da rede 

de saneamento, nomeadamente na 2.ª fase da Zona Industrial da Palhaça e Zona Poente da 

Palhaça, zona Sul da Mamarrosa e na Quinta da Gala, zona Norte de Perrães, Rua da tojeira 

na Palhaça, entre outras. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Apesar de se manifestar satisfeito com aquele tipo de intervenções nos locais 

mencionados, afirmou que faltará ainda ser intervencionada a Rua das Azenhas na Silveira, 

que será certamente o arruamento do Concelho com maior extensão e com um número elevado 

de habitações que não possuem ainda aquele tipo de infra-estrutura, sendo importante que tal 

venha a acontecer. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Tendo conhecimento que irá ser efectuado um levantamento cadastral das redes de 

abastecimento de água e de saneamento do Concelho, significando tal facto, que se irá ter um 

conhecimento mais concreto e preciso da taxa de cobertura daquelas infra-estruturas e que 

deverá ser dado a conhecer à Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------  

----------- Procurou saber o ponto de situação relativamente ao abastecimento de água a 
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Oliveira do Bairro por parte das Águas do Carvoeiro e se haverá necessidade de proceder a 

mais captações de água no Concelho.----------------------------------------------------------------------------  

----------- No que diz respeito à 2.ª Revisão do PDM, que considera fundamental para o 

desenvolvimento do Concelho, referiu que o mesmo deve ser amplamente divulgado, para que 

não só os particulares mas também as empresas tenham conhecimento do mesmo.---------------  

----------- Relembrou que no início do actual Mandato Autárquico foi prometida a construção de 

algumas rotundas no Concelho, mas ao que parece em relação à rotunda prevista para Perrães 

ainda se aguarda a aprovação do respectivo Projecto, a rotunda prevista para a Zona Industrial 

de Oiã, ao que parece, segundo este Membro, não passará de um projecto de intenções, 

continuando os semáforos a ser um “empecilho” para a circulação do tráfego rodoviário. ---------  

----------- No que diz respeito à rotunda do Silveiro, referiu que não será certamente no actual 

Mandato Autárquico que a mesma será construída, dado que ainda não existe sequer o 

Projecto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Desafiou ainda o Executivo Municipal a transformar o cruzamento do Facho, numa 

ampla rotunda, relembrando os acidentes que já têm sucedido no local, relembrando que sobre 

esta questão, o anterior Executivo se desculpava com os entraves impostos pelo Instituto de 

Estradas de Portugal. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Ainda a este propósito, referiu que em Águeda e em Anadia se levam a efeito a 

construção de rotundas no IC2, pelo que, questionou se os entraves das Estradas de Portugal 

se mantêm, ou se, pelo contrário, serão as rotundas previstas para a Nova Alameda da Cidade, 

que estão a condicionar financeiramente as restantes.-------------------------------------------------------  

----------- Em relação ao apetrechamento de equipamento da antiga cantina da Escola 

Secundária, referiu que a oficina deverá no próximo ano lectivo permitir que seja leccionada a 

componente prática do Curso de Mecatrónica, na sequência do Protocolo celebrado com a 

Universidade de Aveiro. Entretanto os alunos do curso profissional de manutenção industrial já 
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utilizam aquele espaço e equipamento nas suas aulas práticas, tendo o apoio, nomeadamente 

financeiro, por parte da Câmara Municipal, sido um factor bastante preponderante.-----------------  

----------- No que diz respeito ao Instituto de Educação e Cidadania localizado na Freguesia da 

Mamarrosa e estando a aguardar-se a sua inauguração, referiu esperar que o mesmo contribua 

de uma forma decisiva para o desenvolvimento pedagógico e cultural do Concelho de Oliveira 

do Bairro, pelo que aguarda com bastante curiosidade a divulgação dos respectivos projectos. -  

----------- Alertou para o estado em que se encontram algumas das estradas do Concelho, tendo 

em atenção ao facto de ultimamente terem ocorrido uma forte precipitação, mas que 

necessitarão urgentemente de ser beneficiadas.---------------------------------------------------------------  

----------- Por último, questionou, sobre o destino que se pretende dar ao antigo Quartel dos 

Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro.--------------------------------------------------------------------  

----------- ANDRÉ DE CAMPOS FEVEREIRO CHAMBEL – reportando-se às Candidaturas ao 

QREN, demonstrou o seu agrado pelo facto de Oliveira do Bairro participar no Projecto “Life +”, 

juntamente com as Câmaras Municipais de Águeda e de Aveiro, com vista a uma preservação 

do percurso do Cértima.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Em seguida, deu os parabéns quer ao Executivo Municipal, quer aos Técnicos 

Municipais, pela aprovação da Candidatura de Construção da Escola do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico e Pré-Escolar de Oliveira do Bairro, relembrando ter afirmado na Assembleia Municipal 

realizada no mês de Dezembro, que se deve tentar aproveitar ao máximo os dinheiros 

comunitários em prol do desenvolvimento do Concelho.-----------------------------------------------------  

----------- Referiu ficar algo perplexo ao ouvir de alguns Membros da Bancada do PPD/PSD, que 

pelo simples facto de o CDS/PP discordar de alguma opção tomada pelo actual Executivo 

Municipal, ou da forma como alguns projectos são levados a efeito, que o CDS/PP não quer o 

progresso e o desenvolvimento do Concelho.-------------------------------------------------------------------  

----------- A este respeito, considerou que muita das vezes o que existe é uma falha em termos 
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formais, como é disso exemplo a falta de Consulta Pública aquando da abertura do primeiro 

Concurso da Nova Alameda da Cidade, se tal tivesse acontecido, não teria havido os atrasos 

que houve. O processo não foi bem conduzido e quando resolveram a situação, atiraram as 

culpas para os elementos dos CDS/PP. Ou seja, quando o processo não é o mais correcto, no 

entender de algumas pessoas, e as dúvidas levantadas não são escutadas pelo Executivo 

Municipal, resta recorrer a outros órgãos de soberania, se estes derem razão, ficam satisfeitos, 

se não derem razão, ficam satisfeitos na mesma. -------------------------------------------------------------  

----------- No que se refere à Candidatura ao Eixo 4 – Protecção e Valorização Ambiental, 

manifestou o seu desagrado por Oliveira do Bairro ter somente um Projecto, dado que, do seu 

ponto de vista, existem bastantes potencialidades no Concelho que se enquadravam naquela 

Candidatura, como seja, efectuar uma intervenção na área dos Pinheiros Mansos junto ao 

Parque Desportivo, construir uma ciclovia ao longo do Rio Cértima, aproveitar alguns daqueles 

fundos comunitários, para efectuar uma intervenção parcial ou mesmo total do futuro Parque da 

Cidade.- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- A respeito de ter sido mencionado que o prazo para apresentação de candidaturas é 

relativamente reduzido, concordou com este factor, no entanto, a Câmara Municipal deverá ter 

bastante atenção aos critérios de valorização e majoração, que são definidos nos Avisos de 

Abertura da Candidatura, porque aí é que se consegue fazer com que a Candidatura seja 

aprovada.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Em relação ao Projecto de Modernização Administrativa da Ria, que ao que supõe, 

está a ser conduzido pela Associação de Municípios da Ria, referiu que os projectos 

respeitantes àquela Candidatura terão de ser levados a efeito, no máximo até ao início do 

próximo ano. A este propósito, considerou que deveriam ser disponibilizados mais serviços “on 

line” na página de Internet da Autarquia, de forma a que o mesmo pudesse ser utilizado por um 

maior número de Munícipes do Concelho, podendo desta forma, evitar deslocações à Câmara 

Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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----------- No seguimento da intervenção do Membro Carlos Conceição e no que respeita à 

construção do Museu de Olaria e Grés da Bairrada, informou existir uma rubrica no Plano 

Operacional de Valorização do Território, que se prende com a promoção e a valorização da 

economia local e embora desconheça se a construção propriamente dita do Museu poderá ser 

candidatável, certamente que o seu recheio, ou seja o equipamento, a formação profissional 

dos funcionários, poderão sê-lo. ------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Informou ter sido recentemente criada uma Associação de Plataforma para a 

Construção Sustentável, denominada “Centro Habitat”, criada por Instituições de Investigação, 

Instituições de Ensino, Autarquias e Empresas, tendo questionado se a Câmara foi contactada 

pela direcção daquela Associação, com vista à adesão do Município de Oliveira do Bairro à 

mesma, ou se estará disponível para aderir, dado que a informação que circulará pelos 

associados poderá trazer alguns benefícios para os Técnicos da área do Planeamento e do 

Urbanismo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- JORGE FERREIRA PATO – que entregou a sua intervenção por escrito à Mesa da 

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

----------- “… Hoje vou mais uma vez falar sobre os TOB. Já uma vez falei aqui sobre este 

assunto e referi que tenho muitas dúvidas sobre a justificação deste serviço. Na altura disse 

que me parece que analisando a relação custo/benefício, este serviço é muito caro para a 

utilidade que tem. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------  

----------- Hoje tenho dados mais concretos para apresentar. Aproveitei uns dias de férias e 

confirmei uma ideia que já tinha. Os TOB andam quase sempre vazios. Tive o cuidado de 

observar vários percursos em vários horários. Exceptuando alguns horários coincidentes com o 

início e fim das aulas, os restantes quase não têm passageiros. E os passageiros dos 

autocarros mais frequentados são essencialmente estudantes. -------------------------------------------  
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----------- Não se trata de mera interpretação visual. Existe evidência estatística que o 

comprova. Se verificarmos a frequência mensal de passageiros dos TOB desde a criação deste 

serviço verifica-se que em Dezembro houve uma queda acentuada. A única explicação para 

esta quebra são as férias escolares. Fazendo uma extrapolação simples ou seja, projectando 

esta redução de passageiros ao resto do mês, verifica-se que o número de passageiros não 

estudantes não chega aos 500. -------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Ou seja, a Câmara Municipal paga o transporte dos estudantes e depois criou um 

serviço que é maioritariamente utilizado por estes. Ou seja, uma duplicação de despesa. 

Atente-se que o serviço já custou mais de 60.000,00 € de prejuízo desde que foi criado.----------  

----------- Eu penso que os senhores já se aperceberam do erro. Custa é admitir. --------------------  

----------- Um mês depois de no Boletim Municipal se expressar a ideia de que os TOB são um 

sucesso total, a Câmara Municipal encomendou um estudo para reestruturar a rede de 

transportes do concelho. O que demonstra que as coisas não estão bem. Mas a esta maneira 

de gerir e de fazer política, já nós estamos habituados.------------------------------------------------------  

----------- Infelizmente.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Só uma nota adicional relativamente a este assunto. Durante as minhas férias vim a 

Oliveira do Bairro de TOB. O autocarro teve 4 passageiros e o meu bilhete, além de ser da linha 

azul quando eu vim na laranja, foi no nº 1.639. -----------------------------------------------------------------  

----------- Curiosamente no percurso de regresso, que teve 3 passageiros, o número do bilhete 

foi o 1.697. Ou seja, 58 passageiros de diferença. Assim, entre a hora de chegada e a hora de 

partida do autocarro (que é o mesmo) mediou apenas uma hora e meia e portanto, pelo que é 

impossível ter tido esses passageiros. ----------------------------------------------------------------------------  

----------- Daí que não percebo que tipo de controlo tem a Câmara Municipal sobre a venda de 

bilhetes …”----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA – recordou que o PPD/PSD andou 
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durante bastante tempo a pedir ao anterior Executivo Municipal que desse alguma dimensão e 

dignidade às comemorações do 25 de Abril, considerando ter sido o actual Executivo Municipal 

que relançou as comemorações daquela data, apesar de concordar que muito mais terá de ser 

feito, não só relativamente à comemoração do 25 de Abril, mas igualmente em relação a outras 

datas. --- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Considerou abusivo empregar-se a expressão “desprezo” no que diz respeito ao apoio 

que o actual Executivo Municipal tem dado às Associações, relembrando que o investimento da 

Câmara Municipal nas mesmas duplicou no actual Mandato Autárquico. -------------------------------  

----------- Recordou ter sido mencionado na Assembleia Municipal que a Carta Educativa era 

muito má, um documento sem conteúdo e que não revelava qualquer estratégia, tendo por isso 

mesmo, a Carta Educativa sido profundamente analisada e contudo, a mesma foi homologada 

pela Ministra da Educação, sem qualquer espécie de recomendação de alteração como 

sucedeu com Cartas Educativas de outros Concelhos. ------------------------------------------------------  

----------- Constatou que a homologação da Carta Educativa foi um factor preponderante, para a 

obtenção de financiamento destinado à construção de Escolas no Concelho, tendo questionado 

aos críticos da Carta Educativa de Oliveira do Bairro, o que é que tinha, agora, a dizer 

relativamente ao documento. ----------------------------------------------------------------------------------------  

----------- No que diz respeito à Nova Alameda da Cidade e após o respectivo Concurso ter sido 

anulado pela Câmara Municipal, com os evidentes prejuízos financeiros para o Município, a fim 

de abrir um período de discussão pública do projecto, para que todos os interessados 

pudessem colocar as suas questões e as suas dúvidas, contudo, terminado o prazo, nada deu 

entrada na Câmara Municipal, o que significa que os Munícipes de Oliveira do Bairro são 

favoráveis à implementação do actual Projecto da Alameda.-----------------------------------------------  

----------- Acrescentou, que estava na expectativa que aqueles que ao longo de meses tantos 

reparos fizeram àquele Projecto, consubstanciassem esses mesmos reparos por uma questão 
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de credibilidade e de coerência, mas tal não veio a suceder, pois o resultado final foi um 

estrondoso e ensurdecedor silêncio, dado que provavelmente, agora, a obra da Alameda não 

tem qualquer defeito e todas as dúvidas terão desaparecido ou estarão esclarecidas, ou, 

provavelmente, todos estarão de acordo com aquele mesmo Projecto. ---------------------------------  

----------- Sem querer retirar o direito à defesa intransigente dos valores éticos, humanos e 

profissionais de todos os presentes e de todos aqueles que sem temor e frontalidade lutam por 

aquilo em que acreditam, referiu que bastava de uma vez por todas, fazer com que a Câmara 

Municipal despenda mais dinheiro, perca mais tempo, com todas estas situações que não dão 

em nada, não sabendo que tipo de interesses perversos se esconde no meio de tudo isto.-------  

----------- Mais disse que a questão vai muito para além da questão levantada pelo Membro 

Carlos Conceição, referindo que gostava de obter alguns esclarecimentos às suas dúvidas, pois 

a questão não se prende com a crítica mas antes pela forma e pelo conteúdo da crítica. Pela 

forma, dadas as ferramentas que foram utilizadas, relembrando que criticou muitas vezes o 

Executivo anterior, mas nunca utilizou as vias judiciais. Pelo conteúdo, porque quer a Carta 

Educativa quer a Alameda não obtiveram qualquer condenação em Tribunal, o que se justifica 

pelo facto de os críticos estarem errados.------------------------------------------------------------------------  

----------- Relembrou que a Nova Alameda da Cidade e a Carta Educativa do Concelho de 

Oliveira do Bairro, são dois Projectos assumidos pelo actual Executivo Municipal, como sendo 

prioritários e estruturantes, tendo ambos tido queixas ou pedidos de esclarecimentos em 

Tribunal, tendo ambos sido fortemente criticados na Comunicação Social o que significou um 

atraso na sua implementação.---------------------------------------------------------------------------------------  

----------- No que diz respeito à Carta Educativa, referiu que a mesma já está a produzir “frutos”, 

questionando, se a mesma não tivesse sido homologada por causa dos entraves provocados e 

consequentemente não pudesse haver financiamento por parte do QREN, quem é que ganharia 

com tal situação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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----------- Questionou igualmente, se o objectivo da Oposição, é impedir a qualquer custo e 

apesar de considerarem como bons, a implementação dos grandes Projectos do actual 

Executivo Municipal, não sendo assumido por essa mesma Oposição que está contra os 

Projectos, optando antes por prejudicar, na sombra, os Propósitos do PPD/PSD. -------------------  

----------- Para terminar, recordou que todas estas situações, não se prendem somente com um 

combate político/partidário, mas também com o dinheiro e a qualidade de vida dos cidadãos do 

Concelho de Oliveira do Bairro. -------------------------------------------------------------------------------------

----------- Seguidamente é solicitado o uso da palavra, para o uso do direito da defesa da honra 

da Bancada do CDS/PP, por parte do Membro André Chambel. ------------------------------------------  

----------- ANDRÉ DE CAMPOS FEVEREIRO CHAMBEL – dirigindo-se ao Membro Nuno 

Barata, disse considerar bastante graves, as acusações proferidas por aquele Membro da 

Assembleia Municipal, quando acusou os Membros da Bancada do CSD/PP de terem possíveis 

interesses escondidos, ao actuarem da forma como actuaram, na defesa do Direito e dos 

direitos dos Munícipes do Concelho. ------------------------------------------------------------------------------  

----------- Se o objectivo daquele Membro era somente obter uma explicação, por parte da 

Bancada do CDS/PP, no que ao Processo da Nova Alameda da Cidade diz respeito, informou 

que a Câmara Municipal cometeu uma ilegalidade, não abriu o período de Consulta Pública, 

reconheceu o erro e voltou atrás, o que teve os seus custos e que não foram provocados pelos 

elementos do CDS/PP nem pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu. ---------------------------  

----------- Considerou que os prejuízos havidos foram provocados pela Câmara Municipal, dado 

que esta não seguiu os trâmites impostos por Lei, tendo um cidadão do Concelho que 

denunciou esta situação ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, pelo que, a Câmara 

Municipal, tendo em atenção os elevados custos que estavam a ser provocados pela dita 

ilegalidade, voltou atrás na sua decisão e procedeu à anulação do Concurso, tendo 

posteriormente aberto um período de Consulta Pública do Projecto da Nova Alameda da 

Cidade.- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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----------- Considerou, não ser relevante o facto de não ter havido qualquer reclamação ou 

sugestão relativamente ao Projecto em causa, dado que não era uma obrigação, mas antes um 

direito fazê-lo, sendo que o que a Bancada do CDS/PP pretendia, era que, fosse dada a 

oportunidade à população do Concelho de Oliveira do Bairro de se pronunciar sobre a matéria, 

o que não veio a suceder, mas podia tê-lo feito, algo que inicialmente não foi consentido por 

parte da Câmara Municipal, sendo que, no seu caso não o podia fazer, dado que, o que no seu 

entender, o imóvel que devia ser preservado e dignificado já tinha sido demolido, afirmando que 

essa situação decorreu “às escondidas”, apelidando o facto como um “crime cultural” e em 

contrapartida o Executivo Municipal procede à aquisição da “Casa Verde”, considerando esta, 

uma irresponsabilidade por parte do actual Executivo Municipal.------------------------------------------  

----------- Mais disse, não estar ainda convencido, que a aquisição daquele imóvel tem mais 

valor do que a antiga Casa de Câmara e Cadeia de Oliveira do Bairro que foi demolido e 

destruído pelo actual Executivo Municipal.-----------------------------------------------------------------------  

----------- Relembrou que todos os Membros da Assembleia Municipal, estão a cumprir um dever 

e um serviço público, considerando pouco dignas as palavras proferidas por parte do líder da 

Bancada do PPD/PSD, confessando esperar, não ouvir mais aquele tipo de insinuações nas 

Sessões da Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------------------  

----------- 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 – 

informou que os 320.000,00 € (trezentos e vinte mil euros) despendidos com terrenos, se 

reporta à aquisição da “Casa Verde” e respectivo terreno e o terreno no valor de 76.000,00 € 

(setenta e seis mil euros) parte destina-se a construção de uma zona de lazer e a outra parte 

destina-se à implementação do Projecto da nova Junta de Freguesia, Auditório e Biblioteca de 

Oiã, dado que o edifício que inicialmente se previa que a frente ficasse virada a Poente, irá ser 
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construída com a frente virada a Sul, com o objectivo de dar uma nova centralidade a Oiã, criar 

uma ligação pedonal de grande dimensão entre o Largo do Cruzeiro em direcção ao futuro 

edifício da Junta de Freguesia, Auditório e Biblioteca de Oiã. ----------------------------------------------  

----------- Referiu que a cerimónia relativa às comemorações do 25 de Abril teve a sua 

dignidade, tendo merecido todo o empenho e entrega do Executivo Municipal, tendo registado a 

intervenção do Membro Armando Humberto, de que a cerimónia poderia ser acompanhada pela 

realização de outros eventos.----------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Esclareceu que o facto de terem sido poucos os presentes nas comemorações, 

significa que as pessoas não saem da sua comodidade, sendo uma questão que tem mais a 

ver com a cidadania, com a responsabilidade e com o afastamento das pessoas do que 

propriamente com a falta de divulgação. -------------------------------------------------------------------------  

----------- No que diz respeito ao Plano Rodoviário do Centro diz respeito, referiu que o mesmo 

aborda Oliveira do Bairro, poderá é, não falar tanto quanto se gostaria. No que diz respeito a 

Oliveira do Bairro, informou que haverá uma transformação da ligação de Oliveira de Azeméis a 

Coimbra, ou seja, do IC2 em auto-estrada e que terá um nó de acesso directo a Oliveira do 

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

----------- Acrescentou, ter tido a oportunidade de referir ao Sr. Primeiro-Ministro e ao Sr. 

Secretário de Estado, que a Autarquia de Oliveira do Bairro tem solicitado, argumentado e 

justificado que o que faria mais sentido, seria a interligação entre o futuro nó do IC2, à A1 e à 

A17, ou seja, uma situação em tudo idêntica ao que foi levado a efeito em Leiria, com a 

interligação da A8 à A1 por auto-estrada. ------------------------------------------------------------------------  

----------- Relembrou que uma das prioridades do PPD/PSD e talvez a principal, é a Educação, 

estando essa situação espelhada nos vinte Projectos que foram submetidos a sufrágio eleitoral, 

havendo Projectos que não dependem directamente da Autarquia, como é o caso da 

construção de um nó de ligação à auto-estrada, não podendo ser afirmado, que não houve o 
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empenho, uma permanente diligência junto dos membros do Governo e das entidades 

responsáveis, para que os Projectos do PPD/PSD possam vir a ser todos concretizados. --------  

----------- Em relação aos TOB, referiu que são diversos os utilizadores, nomeadamente 

pessoas idosas e não somente estudantes que o utilizam, não sendo verdade que a Câmara 

pague duas vezes em relação a estes últimos, dado que a Câmara paga ao estudante um 

passe ou um meio passe e, naturalmente que se o estudante não tem o passe validado a 

Câmara Municipal não paga o serviço, portanto, por esse ponto de vista, ficará mais barato. ----  

----------- Referiu que o Projecto do Museu de Olaria e Grés está concluído e custou mais de 

cem mil euros e o investimento previsto é superior ao do Projecto da Nova Alameda da Cidade, 

considerando ser bom que haja mudanças, para que haja oportunidade de implementar outras 

opções, sendo que, as do PPD/PSD são a Educação, o Desenvolvimento Social e outras, não 

querendo no entanto dizer que os Museus não são importantes, são-no efectivamente, mas 

aparecerão somente a seguir às áreas que considera mais importantes. -------------------------------  

----------- Informou que o Estudo que se pretende levar a efeito relativo à rede de transportes, 

vem na sequência de algumas diligências efectuadas junto do IMTT, que comparticipa esses 

mesmos Estudos, pretendendo-se minimizar os custos no seu todo e optimizar os recursos 

todos, dado que custa ver os autocarros parados sem efectuarem serviço durante todo o dia 

por estarem somente afectos aos transportes escolares, pelo que o Estudo faz todo o sentido e 

por isso se avançou com o mesmo, Estudo este que abarca além dos TOB, os transportes 

escolares, os transportes das IPSS’s e outros, sendo objectivo que o mesmo esteja pronto e 

aprovado antes de iniciar o próximo ano lectivo. Considerou por isso mesmo que este Estudo 

não significa o reconhecimento de um erro, representando os TOB uma ideia para continuar, 

dado entender que é uma aposta ganha.-------------------------------------------------------------------------  

----------- Acerca da questão do Museu de Etnomúsica da Bairrada que se encontra aberto ao 

público há cerca de um ano, relembrou que o actual Executivo Municipal dá preferência às 

Escolas, à formação, o que não quer dizer que os Museus não contribuam para a formação, 
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mas terá de se compreender que o faz de uma forma muito diferente, antes de ter um Museu 

que custa 5.000.000,00 € (cinco milhões de euros), é preferível construir novas Escolas no 

Concelho, para que os seus alunos tenham condições, antes de visitarem os Museus. ------------  

----------- Referiu que em relação às Candidaturas ao QREN, os Municípios da GAMA estão 

permanentemente atentos, dado que se existe um acordo entre os Municípios que constituem a 

GAMA que algumas Candidaturas são para ser efectuadas através daquela entidade, não se 

vai, depois, pelas costas, proceder a uma Candidatura directa, se há Municípios que o fazem, o 

de Oliveira do Bairro não o fará certamente. --------------------------------------------------------------------  

----------- Mais disse que a Eng.ª Manuela Pato tem como principal prioridade as Candidaturas 

do QREN e está sempre atenta a esta matéria. ----------------------------------------------------------------  

----------- Em relação ao Projecto de Acções de Valorização e Requalificação Ambiental, 

informou que a verba atribuída à Região onde se encontra inserida Oliveira do Bairro, foi de 

apenas 1.000.000,00 € (um milhão de euros), tendo relembrado que só Oliveira do Bairro tem 

um Projecto cujo montante é superior àquele, pelo que tem de se ter conhecimento de todas as 

situações. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Referiu existir já um Projecto aprovado relativo à rotunda do Silveiro, tal como a 

rotunda de Perrães, tendo esses mesmos Projectos sido pagos pela Câmara Municipal, sendo 

que, para implementar os Projectos há expropriações a fazer que estão a cargo das Estradas 

de Portugal.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Mais referiu que em reunião havida com o Director de Estradas de Aveiro, foi 

informado que, em relação à E.N 333 que liga Oiã a Águeda está dependente de autorização 

para abertura do respectivo Concurso. Em relação à rotunda do Silveiro já existe o Parecer 

final, faltando somente a assinatura para ser lançado o respectivo Concurso e em relação à 

rotunda de Perrães, o dossier encontra-se praticamente concluído com o objectivo de ser 

lançado o respectivo Concurso.-------------------------------------------------------------------------------------  
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----------- Informou que o levantamento que está a ser efectuado tem como objectivo saber o 

estado em que se encontram as redes de água e de saneamento, embora permita igualmente, 

afinar o grau de cobertura daquelas infra-estruturas. ---------------------------------------------------------  

----------- Deu a conhecer que os contactos com as Águas do Carvoeiro prosseguem, tendo 

havido recentemente uma nova reunião de trabalho, no entanto, considerou que as Águas do 

Carvoeiro, de momento, não têm água suficiente para abastecer convenientemente os seus 

associados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Recordou que a Revisão do PDM não depende exclusivamente da Câmara Municipal, 

estando de momento a decorrer a última fase junto do Gabinete de Planeamento a quem foi 

adjudicado o respectivo Estudo, concordando contudo, que, quanto mais rápido for aplicado 

melhor será para o Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Informou que o antigo edifício dos Bombeiros Voluntários, será destinada à futura 

Casa da Cultura de Oliveira do Bairro, prevendo-se a construção de um Auditório com cerca de 

400 lugares, havendo já uma ante-projecto do mesmo, que será em breve apresentado ao 

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

----------- Sobre as candidaturas ao QREN, referiu que a aprovação da Candidatura para 

construção da Escola do 1.º Ciclo de Oliveira do Bairro, é um bom exemplo que a Câmara 

Municipal está atenta aos critérios de valorização e majoração das Candidaturas. ------------------  

----------- Acerca da Modernização Administrativa, recordou que quando o actual Executivo 

Municipal tomou posse, estava em vigor o “Programa Foral”, no âmbito das Associações de 

Municípios, contudo Oliveira do Bairro em determinadas áreas não pretendeu aderir, tendo sido 

a Modernização Administrativa um desses pontos em que não aderiu. Foi já o actual Executivo 

que, fora de tempo, solicitou a integração no Projecto “Vagos Informa” em conjunto com dois 

outros Municípios, de forma a poder obter a comparticipação na aquisição de 25 computadores, 

a implementação da Intranet, Webservices, aquisição de algumas aplicações informáticas e 
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outras situações, questionando se no Mandato anterior estas questões eram levantadas com 

tanta pertinência. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Informou que o controlo dos bilhetes dos TOB, é efectuado pela Câmara Municipal em 

Auditorias que são realizadas aleatoriamente, afirmou no entanto, haver períodos do dia em 

que são muitos os utilizadores.--------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Em relação à última intervenção do Membro André Chambel, afirmou que a Câmara 

Municipal não cometeu nenhuma ilegalidade, foi antes, tomada uma opção de gestão, face ao 

aumento dos custos das Revisões de Preços, muito embora o Advogado da Câmara Municipal 

entendesse que não se deveria desistir do Processo, no entanto, em face da falta de decisão 

por parte do Tribunal relativamente às Providências Cautelares, foi tomada aquela opção. -------  

----------- Em relação à afirmação de ter sido cometido um “crime” quando se demoliu a antiga 

Casa de Câmara e Cadeia de Oliveira do Bairro, relembrou que essa foi uma das propostas que 

o PPD/PSD apresentou nas últimas Eleições Autárquicas, tendo os Munícipes optado por uma 

visão estratégica e de desenvolvimento do Concelho.--------------------------------------------------------  

----------- Para terminar, afirmou que a aquisição da “Casa Verde”, foi uma opção de gestão para 

desenvolver o centro de Oliveira do Bairro. ----------------------------------------------------------------------  

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

DIA - 5.2. – Apreciação do Inventário 2007. ------------------------------------------------------------------  

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

referiu que sobre este ponto da Ordem de Trabalhos não recai qualquer votação, contudo deu o 

uso da palavra aos Membros que desejaram intervir sobre este tema. ----------------------------------  

----------- ANDRÉ DE CAMPOS SILVESTRE FEVEREIRO CHAMBEL – solicitou um 

esclarecimento relativamente ao ponto que diz respeito a Aquisição e Transporte, encontra-se 

mencionada apenas uma viatura, pelo que, questionou se a Câmara Municipal dispõe somente 

de uma viatura ao serviço.--------------------------------------------------------------------------------------------  
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----------- 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 à questão 

colocada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

informou que a Câmara Municipal dispõe de muitas viaturas, esclarecendo que a viatura 

mencionada, foi a única que foi adquirida pela Câmara Municipal no decurso do ano de 2007. --  

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

não sendo necessário colocar à votação o presente assunto, passou-se à análise do ponto 

seguinte da Ordem de Trabalhos - 5 – ORDEM DO DIA - 5.3. – Apreciação e Votação do 

Relatório de Gestão de 2007 e dos Documentos de Prestação de Contas 2007. ---------------  

----------- Referiu que o Regimento da Assembleia Municipal estabelece que deverá ser dado o 

uso da palavra, em primeiro lugar, a um representante de cada uma das Bancadas, porém 

antes de tal suceder, deu o uso da palavra ao Presidente da Câmara, para que este pudesse 

introduzir o assunto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

relembrou que o Executivo Municipal subscreveu por unanimidade o documento em análise.----  

----------- Referiu ser cada vez maior o apoio da Câmara Municipal às Associações do 

Concelho, bem como o desenvolvimento de diversas actividades como os “Sábados em Cheio” 

“Oliveira em Flor”, ciclismo, o “Dia dos Avós”, o “Dia do Idoso”. -------------------------------------------  

----------- Constata-se pelo leitura do documento, a existência de um maior investimento e 

consequente despesa de manutenção com os efluentes, ou seja com as facturas a pagar à 

SIMRIA, ERSUC e SUMA. -------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Tendo havido um aumento de despesa, torna-se necessário que a receita também 

cresça, tendo sido decidido optar pelo ressarcimento de algumas das despesas antes 

mencionadas, nomeadamente no que diz respeito à Recolha de Resíduos Sólidos e no 
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Tratamento das Águas Residuais, na questão da Água e na questão dos Impostos Municipais, 

contudo, relembrou que, o Concelho para se desenvolver tem de ter mais despesas e tem de 

ter mais receita.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Salientou o facto de haver um saldo francamente positivo entre a despesa e a receita, 

que foi aplicado em despesas de investimento, aos quais foram adicionados os fundos que 

vieram para o Município destinado a investimento, ou seja, as receitas de capital e também, a 

utilização dos empréstimos que foram contraídos. ------------------------------------------------------------  

----------- Quis com isto dizer que foram utilizados todos os recursos disponíveis para pagar os 

investimentos efectuados, pelo que, poder-se-á dizer que existe obra no Concelho, pelo que, 

não entende como é que se poderá dizer que não existe ambição, que há falta de projectos e 

de ideias, quando os recursos são utilizados integralmente.------------------------------------------------  

----------- É sabido que o Município de Oliveira do Bairro se encontra no limite do endividamento, 

mas está-se ainda dentro desse mesmo limite, tal como se está muito aquém dos limites com 

as despesas com pessoal, o que permite a libertação de verbas para investimento. ----------------  

----------- No que diz respeito à rubrica de amortizações, referiu que não se considera a mesma 

como sendo uma despesa, deriva isso sim, de investimentos efectuados, que têm a sua quota 

de amortização anual, havendo neste caso, um aumento de um ano para o outro, de cerca de 

400.000,00 € (quatrocentos mil euros). ---------------------------------------------------------------------------  

----------- Recordou que ao nível do pagamento de juros e estando os empréstimos sujeitos à 

Taxa Euribor, que tem vindo a aumentar significativamente, pelo que, esta é igualmente uma 

despesa que tem aumentado e que tem de ser liquidada, não podendo a Autarquia fazer nada 

contra estes sucessivos aumentos daquela Taxa indexante. -----------------------------------------------  

----------- Constatou haver um desenvolvimento significativo do Concelho, com uma prestação 

de cada vez mais serviços por parte da Câmara Municipal, havendo um número cada vez maior 

de frequentadores dos espaços municipais, como seja o caso das Piscinas, da Biblioteca e dos 
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Pólos de Leitura, que têm os consequentes encargos com pessoal, que têm vindo 

gradualmente a integrar os quadros da Câmara Municipal, o que implica um aumento das 

despesas com pessoal do quadro. ---------------------------------------------------------------------------------  

----------- Verificou que foram esgotados todos os recursos face à sua aplicação nos 

investimentos, cumprindo os níveis e cumprindo todas as regras. ----------------------------------------  

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

deu o uso da palavra ao represente da Bancada do PS – Partido Socialista. --------------------------  

----------- HENRIQUE SANTIAGO TOMÁS – tendo apresentado a sua intervenção por escrito à 

Mesa da Assembleia, transcreve-se a mesma na integra:---------------------------------------------------  

----------- “… Este é um dos momentos mais relevantes, aquele em que o Executivo da 

autarquia apresenta contas à Assembleia Municipal da sua Administração, referente ao Ano 

Económico de 2007.----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------  

----------- Nos documentos disponibilizados, os Deputados municipais têm a oportunidade de 

avaliar como foram aplicados os recursos financeiros postos ao dispor da Autarquia durante o 

ano transacto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Podemos constatar se as previsões do Executivo (receitas e despesas) tiveram 

ligação efectiva à realidade decorrida no ano ora em análise.----------------------------------------------  

----------- Por vezes, esquecemo-nos de uma verdade de “La Palisse”: Os recursos 

disponibilizados, com a consequente aplicação dos mesmos, resultam, na sua esmagadora 

maioria do esforço das famílias e das empresas que os entregaram por força da Lei. --------------  

----------- Uma parte muito significativa é entregue pelo Governo da República, proveniente da 

arrecadação de impostos directos no todo nacional, e de acordo com vários parâmetros como a 

população, extensão do território e outros.-----------------------------------------------------------------------  
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----------- Outra parte, cerca de 1/3 é gerada por quatro impostos alocados – na totalidade – à 

Autarquia, a saber: Imposto de Circulação de Veículos, IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis e 

IMT – Imposto Municipal sobre Transacção de Imóveis e o Imposto de Derrama sobre as 

Empresas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Ainda outra parte, resulta de candidaturas apresentadas pela Autarquia aos variados 

Fundos provenientes da União Europeia, alguns a fundo perdido e/ou com condições de 

financiamento muito atractivas. -------------------------------------------------------------------------------------  

----------- A estes recursos há que adicionar as receitas próprias da Autarquia, sendo de 

destacar as que se obtêm com a emissão das licenças de Loteamentos, e obras de imóveis, 

que em termos percentuais são minoritários.--------------------------------------------------------------------  

----------- Assim, a Autarquia está muito dependente, demasiado a nosso ver, do que provém do 

Betão e a tudo o que se lhe associa. ------------------------------------------------------------------------------  

----------- Esta é uma debilidade estrutural das Autarquias do nosso País “obrigando” à 

adulteração do ordenamento do Território, com a viabilização de operações imobiliárias, que em 

algumas situações contrariam o desenvolvimento sustentável do Território Nacional. --------------  

----------- Vejamos a aplicação dos recursos disponíveis ao longo do ano, que se encontra 

devidamente espelhada nos documentos disponibilizados pelo Executivo.-----------------------------  

----------- Poderemos constatar que a referida aplicação é o resultado das intenções formuladas 

no Orçamento apresentado e aprovado em devido tempo.--------------------------------------------------  

----------- A taxa de execução é razoável e encontra-se fundamentada na documentação ora 

apresentada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- O endividamento da Autarquia é prudente, tendo em conta o calor total da Dívida 

(9.077.496,71 €), assim como a dimensão global dos empréstimos obtidos e o valor resgatado 

no ano em apreço (2007) (Amortizações: 584.138,49 €; Juros: 329.434,34 €).------------------------  
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----------- Sob o ponto de vista financeiro, reconhece-se que o Executivo Municipal tem feito um 

trabalho suportado, gerindo com rigor o orçamento e as respectivas verbas nele inscritas, 

nomeadamente no que diz respeito às verbas e recursos obtidos.----------------------------------------  

----------- Poder-se-á discordar ou ter reservas em algumas obras, iniciativas ou prioridades na 

escolha e “timing” de execução. ------------------------------------------------------------------------------------  

----------- A nossa Bancada tem-nas, e tem nesta Assembleia Municipal manifestado – com 

cordialidade e vigor – que faria de outro modo.-----------------------------------------------------------------  

----------- Mas há uma realidade que não podemos escamotear: em 2005 os eleitores traçaram 

com o seu voto o destino da Autarquia até 2009. --------------------------------------------------------------  

----------- Nós, Deputados municipais, eleitos na lista do Partido Socialista respeitamos as 

regras democráticas das eleições, trabalhando aqui na Assembleia Municipal para o bem do 

concelho de Oliveira do Bairro, não abdicando da nossa visão política e social que tem que ver 

com o bem-estar de todos os que cá vivem.---------------------------------------------------------------------  

----------- Dentro de um ano e seis meses ver-se-á em quem os eleitores confiarão a 

administração do património multifacetado do Concelho. ----------------------------------------------------  

----------- Jamais seremos uma bancada apenas vocacionada para o que de negativo 

responsabiliza o Executivo ao longo do seu percurso de gestão.------------------------------------------  

----------- Não é essa a nossa atitude, e bem o temos demonstrado dentro e fora desta casa da 

Democracia que é a Assembleia Municipal …” -----------------------------------------------------------------  

----------- Seguidamente foi dado o uso da palavra ao represente da Bancada do CDS-PP – 

Partido Popular. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- JORGE FERREIRA PATO – tendo apresentado a sua intervenção por escrito à Mesa 

da Assembleia, seguidamente se transcreve a mesma na íntegra: ---------------------------------------  

----------- “…Durante os últimos anos a CMOB manteve uma estrutura económico-financeira 
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sólida. Apesar da vasta obra realizada, a CM manteve sempre o seu passivo controlado, 

nomeadamente o pagamento atempado aos fornecedores. Em termos económicos, a CM tem 

tido e ainda mantém um saldo corrente positivo que é libertado para investimento, sem dúvida 

nenhuma, um bom sintoma de saúde financeira.---------------------------------------------------------------  

----------- No entanto, no Relatório de Gestão e Prestação de Contas de 2007, documentos que 

estamos a votar hoje, encontramos algumas rubricas com valores preocupantes. Penso que a 

CMOB não está gravemente doente, mas apresenta sintomas de doença. Assim, em 2007, a 

CMOB apresentou: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- - o maior passivo bancário de sempre ----------------------------------------------------------------  

----------- - a maior dívida a fornecedores de sempre ----------------------------------------------------------  

----------- - a menor despesa de investimento dos últimos 7 anos------------------------------------------  

----------- - a menor receita de investimento dos últimos 7 anos. -------------------------------------------  

----------- - a maior despesa corrente de sempre----------------------------------------------------------------  

----------- Qualquer destes valores, analisado de forma isolada não é grave. O problema é 

quando ocorrem simultaneamente. O que começa a ser preocupante. ----------------------------------  

----------- Neste tipo de indicadores, o único aspecto positivo é o crescimento da receita 

corrente. O que também não é nada de extraordinário se pensarmos na alteração havida nos 

impostos sobre património (IMI e IMT) e também no conjunto de infra estruturas deixado pelo 

executivo anterior (ex: água, saneamento), que permitem um crescimento sustentado deste tipo 

de receitas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------  

----------- Se pensarmos no futuro, a situação ainda é mais preocupante. E isto porque em 2008 

todos os valores que indiquei, provavelmente aumentarão. Se esta tendência se mantiver e 

acentuar, o município poderá ter problemas financeiros a médio prazo.---------------------------------  
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----------- Além do que foi dito queria deixar aqui três notas finais:-----------------------------------------  

----------- - a primeira para lamentar a crescente perda de informação destes documentos. 

Deixaram de se fazer quadros comparativos com o passado e perdeu-se informação importante 

em alguns aspectos, nomeadamente nas Despesas com Pessoal. Penso que o princípio 

normalmente usado pelo Sr. Presidente de que “os documentos estão ao dispor de quem os 

quiser consultar”, não se devia aplicar a estes documentos.------------------------------------------------  

----------- - por outro lado, não posso deixar de constatar a diminuição da equidade entre as 

várias freguesias. Bustos, Troviscal e Mamarrosa (apesar do Instituto de Cidadania), continuam 

a ser os parentes pobres do concelho. Isto por si só, é motivo mais do que suficiente para votar 

contra estes documentos.---------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- - por último e para terminar, uma referência aos apoios às Associações.-------------------  

----------- Tem sido recorrente, desde que este executivo tomou posse, a divulgação com pompa 

e circunstância, do aumento do apoio às Associações. Ainda recentemente, na reunião de 

Câmara onde foram votados estes documentos, o Sr. Presidente lembrou este facto.--------------  

----------- Quando andava à procura de valores do passado para fazer comparações (uma vez 

que deixaram de ser publicados), encontrei uma Acta de Reunião de Câmara, onde o PSD se 

refere a este assunto. Assim, a posição do partido era a seguinte: ---------------------------------------  

----------- Vou citar “ O montante elevado do PAM, ou Taxa de Execução do PAM, é realizada 

com “actos de gestão fácil”, transferindo dinheiro para as Associações, fazendo mais um ou 

outro Protocolo com as Associações e com isto consegue-se uma Percentagem de Execução 

do PAM de 50%, numa situação destas que “é a chamada execução de gabinete” e deveria-se 

ter visto muito bem onde é que se gastaria muito melhor essa mesma verba, e poderá ser por aí 

que a CM poderá começar a poupar muito dinheiro.” Fim do citação.------------------------------------  

----------- Sr. Presidente da Câmara. Eu sei que vai dizer que não tem nada a ver com isto, uma 

vez que não estava cá. Mas eu quero dizer-lhe que tem na sua vereação quem reconheça 
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estas palavras.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- E gostava de perguntar-lhe se, quando anuncia que este executivo continua a 

aumentar o apoio às Associações, o Sr. Presidente acha que está a fazer “actos de gestão fácil 

“ e “execução de gabinete” ? …” ------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Seguidamente foi dado o uso da palavra ao represente da Bancada do PPD/PSD – 

Partido Social Democrata. --------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA – tendo apresentado a sua 

intervenção por escrito à Mesa da Assembleia, seguidamente se transcreve a mesma na 

íntegra: - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- “… Da análise política que fizemos ao relatório de gestão e prestação de contas de 

2007 entendemos referir que este documento reflecte de forma muito clara as grandes linhas de 

actuação deste executivo, nomeadamente:----------------------------------------------------------------------  

----------- - Cumpre aquele que foi o programa eleitoral do PSD. -------------------------------------------  

----------- - Torna clara uma continuada melhoria dos serviços prestados aos munícipes com 

evidentes reflexos na qualidade de vida dos cidadãos do Concelho de Oliveira do Bairro.---------  

----------- - Um substancial aumento do investimento feito nas Associações com especial 

incidência no desporto para jovens e na formação.------------------------------------------------------------  

----------- - A assunção das responsabilidades na educação dos nossos jovens, que vão desde a 

continuada melhoria dos equipamentos e a criação de outros até aos serviços que neles se 

prestam como por exemplo as actividades de complemento curricular e a colocação de 

auxiliares de acção educativa.---------------------------------------------------------------------------------------  

----------- - Reflecte a capacidade do Executivo de ver para além do presente, projectando com 

pragmatismo e noção da realidade os alicerces do futuro, que está próximo, cada vez mais 

próximo e é o trabalho deste Executivo que nos aproxima do futuro.-------------------------------------  
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----------- Por todos esses factos a Bancada do PSD revê-se neste documento que aliás foi 

aprovado por unanimidade pelo Executivo Municipal e nos seus pressupostos …” ------------------  

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

seguidamente deu o uso da palavra aos Membros da Assembleia Municipal que desejassem 

intervir sobre o assunto em análise. -------------------------------------------------------------------------------  

----------- ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – relembrou que aquando da 

sua anterior intervenção referiu, não estarem programadas novas acessibilidades para o 

Concelho de Oliveira do Bairro é porque de facto não se vislumbra nada, dado que, não consta 

do novo Plano Rodoviário Nacional nenhum nó de acesso directo a Oliveira do Bairro, o que se 

verifica, é a existência de um nó de acesso directo a Águeda e a existência de uma Variante 

que chega a Oliveira do Bairro e pára inexplicavelmente e não há-de continuar até Aveiro, o que 

significa que os resultados das insistências do Presidente da Câmara de Oliveira do Bairro junto 

das entidades competentes, são nulos.---------------------------------------------------------------------------  

----------- Constatou pela intervenção do Presidente da Câmara, que no futuro imediato as 

despesas e as receitas irão aumentar, tendo informado o modo como esses aumentos vão 

acontecer, muito embora, do seu ponto de vista, se deveria avaliar, se a relação custo/benefício 

é garantido nos novos serviços disponibilizados aos Munícipes. ------------------------------------------  

----------- Referiu que, para se ser claro na apresentação dos resultados, deveria-se saber com 

rigor qual o custo da implementação dos TOB, tendo questionado se o valor de 60.000,00 € 

(sessenta mil euros) referido pelo Membro Jorge Pato estava correcto.---------------------------------  

----------- Considerou que não se deveria aumentar as receitas, pois fácil é fazer mais com mais 

dinheiro, o desafio é, fazer melhor com os recursos que se tem à disposição, embora 

reconheça que as receitas irão aumentar grandemente, tendo em atenção nomeadamente a 

receita proveniente do IMI, uma vez que cada vez mais imóveis vão ser abrangidos pelo novo 

regime, pelo que, mesmo que o Executivo Municipal opte no futuro por aplicar o mínimo legal, 
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aquela receita vai continuar a aumentar. -------------------------------------------------------------------------  

----------- Tendo em atenção que irá ser pedido aos Munícipes um grande esforço económico, 

dever-se-á garantir que essas verbas sejam maximizadas e correspondam a um real benefício 

para as populações, benefícios estes que afectem a sua qualidade de vida. --------------------------  

----------- Não concordou com as palavras do Presidente da Câmara, quando este se referiu que 

era um Projecto Eleitoral do PPD/PSD, derrubar o edifício da antiga Casa de Câmara e Cadeia 

de Oliveira do Bairro, e que se foi um “crime”, esse “crime” foi sufragado pela população do 

Concelho, porque nesse caso a historia está cheia de crimes horrendos que foram sufragados 

pelas populações e nada disso limpa um crime. Do seu ponto de vista, não foi cometido 

qualquer crime quando se optou por deitar abaixo aquele edifício, porque se assim fosse, 

tinha-se oposto a tal decisão.----------------------------------------------------------------------------------------  

----------- DUARTE DOS SANTOS ALMEIDA NOVO – reportando-se a uma verba denominada 

“Clientes – Conta Corrente”, e tendo tido a oportunidade de verificar os anos anteriores, 

constatou que nesses anos não havia nenhuma verba inscrita nessa mesma rubrica e tendo em 

atenção que se trata de um montante de 1.000.000,00 € (um milhão de euros) pretendeu ser 

esclarecido em relação a esta matéria. ---------------------------------------------------------------------------  

----------- No que diz respeito à rubrica denominada “Outros Trabalhos Especializados”, 

questionou de que trabalhos se trata exactamente. -----------------------------------------------------------  

----------- CARLOS MANUEL FERREIRA FERREIRA – tendo apresentado a sua intervenção 

por escrito à Mesa da Assembleia, seguidamente se transcreve a mesma na íntegra:--------------

----------- “… Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Membros desta Assembleia; ---------------  

----------- Contas são contas. -----------------------------------------------------------------------------------------  

----------- As Contas que hoje são objecto da nossa apreciação espelham, em termos 

estratégicos e financeiros, o desempenho do Executivo da Câmara Municipal liderado pelo PSD 

durante o ano de 2007. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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----------- Da análise efectuada à informação económica e financeira das diferentes peças 

contabilísticas que compõem a Prestação de Contas de 2007 e iniciando essa análise pelo 

Balanço e pela Demonstração de Resultados, peças contabilísticas fundamentais para 

avaliação do desempenho/performance de qualquer entidade/instituição, importa salientar o 

crescimento do Activo Bruto em 12,08% à custa do aumento do imobilizado de natureza 

corpórea. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Os Fundos Próprios espelham igualmente um importante crescimento de 4,45%. ------  

----------- O Resultado Líquido apresentado evidencia um claro contributo dos resultados 

operacionais/exploração alcançados, que possibilitam que os proveitos gerados suportem todos 

os custos e libertem recursos significativos para aplicação em despesas de investimento.--------  

----------- Na óptica orçamental, os principais rácios de estrutura confirmam também o bom grau 

de eficiência na execução orçamental e atestam de forma muito clara a autonomia financeira do 

Município de Oliveira do Bairro. -------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Se não vejamos: --------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- - a Receita Corrente foi superior à Despesa Corrente, libertando aproximadamente 3,2 

milhões de euros para despesas de capital; ---------------------------------------------------------------------  

----------- - As Despesas de Capital foram financiadas em 37,59% por Receita Corrente; ----------  

----------- - As Receitas Próprias representam 89,22% das Receitas Totais;----------------------------  

----------- - As Receitas Fiscais representam 25,59% das Receitas Totais;------------------------------  

----------- - O peso do Serviço da Dívida de médio e longo prazo - entenda-se amortizações e 

juros - situa-se nos 5,52 % da receita total. ----------------------------------------------------------------------  

----------- - As Despesas com Pessoal representam 19,56% das Receitas totais; ---------------------  

----------- Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Membros desta Assembleia; --------------------  

----------- Impõe-se ainda salientar, em nome da verdade e do rigor, que as despesas com 
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pessoal e as despesas com a aquisição de bens e serviços aumentaram. Este aumento 

deveu-se a vários factores, nomeadamente: -------------------------------------------------------------------  

----------- - O relançamento da Feira Industrial, Agrícola e Comercial da Bairrada – FIACOBA; ---  

----------- - A implementação de um circuito de transportes públicos, de caris social, em todo o 

Município (TOB – Transportes de Oliveira do Bairro); --------------------------------------------------------  

----------- - A abertura do Espaço Inovação de Oliveira do Bairro;------------------------------------------  

----------- - A aposta no dinamismo Cultural e Desportivo do Espaço Inovação; -----------------------  

----------- - A disponibilização de mais e melhores serviços municipais, onde importa realçar o 

alargamento do horário de atendimento aos Munícipes, os serviços da Escola Municipal de 

Natação, a consolidação e melhoria qualitativa da generalização das refeições nas escolas do 

1º Ciclo, o prolongamento dos horários no 1º Ciclo e Jardins-de-infância e as actividades de 

enriquecimento curricular nas escolas do 1º Ciclo. ------------------------------------------------------------  

----------- Reportando-me às dívidas de curto prazo, entendo de salientar um agravamento nas 

rubricas de Fornecedores correntes e de Fornecedores de Imobilizado. Tal facto explica-se com 

a conclusão da Empreitada relativa ao Espaço Inovação e com a Realização da FIACOBA, que 

ocorreu nos finais de 2007, e cujos débitos se efectivaram nessa altura. Trata-se, por isso, de 

uma questão que merecerá a devida atenção do Executivo Municipal para reduzir naturalmente 

os saldos das referidas contas. -------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Membros desta Assembleia; --------------------  

----------- A apreciação política responsável dos documentos de prestação de contas deve ser 

apoiada na avaliação de três princípios objectivos e claros: ------------------------------------------------  

----------- - Primeiro, a execução do projecto político do PSD para o Município de Oliveira do 

Bairro e não outro; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- - Segundo, a melhoria da qualidade de vida da população;-------------------------------------  



 

Sessão da Assembleia Municipal de 28.04’08   47|56 

----------- - Terceiro, a visão deste Executivo que alicerça o futuro do Município e seus 

habitantes; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Não posso deixar de elogiar hoje e aqui este Executivo, por ter encontrado o equilíbrio 

entre a execução do Projecto Político do PSD e as respostas que actualmente se impõem 

perante os problemas do Munícipe de Oliveira do Bairro, aumentando a sua qualidade de vida e 

criando as bases para um futuro com desenvolvimento sustentado do Município de Oliveira do 

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

----------- Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Membros desta Assembleia; --------------------  

----------- É esta a verdadeira e incontornável realidade. -----------------------------------------------------  

----------- A transparência e a clareza dos números falam por si e comprovam o excelente 

desempenho deste executivo ao longo de 2007, validando o rumo escolhido, face aos 

resultados que a dinâmica deste Executivo proporcionou e se constatam nos Documentos em 

apreciação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Estou certo, e todos os indicadores o confirmam, que este é o caminho que iremos 

continuar a trilhar na permanente procura da melhoria do bem-estar de todos os Oliveirenses e 

de uma eficiente e eficaz gestão dos recursos municipais.--------------------------------------------------  

----------- É pois, com total convicção, que irei aprovar estes documentos, os quais traduzem o 

excelente trabalho desenvolvido pelo Executivo da Câmara Municipal, liderado pelo PSD, num 

contexto económico fortemente condicionado pela redução das receitas de capital, sendo 

exemplo as provenientes da administração central, e pelo atraso injustificável da 

regulamentação do Quadro de Referência Estratégico Nacional 2007 – 2013, provavelmente 

com objectivos eleitoralistas do Governo, que já são bem visíveis neste últimos tempos.----------  

----------- Para si Sr. Presidente da Câmara, uma palavra de agradecimento e reconhecimento 

pela dedicação e determinação que tem demonstrado na defesa dos superiores interesses do 

nosso Município, patente na forma sensata e equilibrada como tem dirigido e liderado os 
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destinos de Oliveira do Bairro …”-----------------------------------------------------------------------------------  

----------- MANUEL DA CONCEIÇÃO PEREIRA – recordou que em 2007 foi levado a efeito a 

requalificação do troço entre o limite da Freguesia de Bustos e a rotunda da Ti Maria, não tendo 

verificado mais nenhuma obra para aquela Freguesia e que gostava de ver implementada. ------  

----------- Por esse motivo e pelo que se prevê para o ano de 2008 destinado à Freguesia de 

Bustos ser tão diminuto, referiu que não iria votar favoravelmente o presente documento. --------  

----------- Acrescentou que as transferências para a Freguesia de Bustos rondam os 15.000,00 € 

(quinze mil euros) a 20.000,00 € (vinte mil euros), o que significa que vendo bem o documento, 

a Freguesia de Bustos é o “parente pobre” do Concelho de Oliveira do Bairro, não estando nada 

satisfeito com os Projectos que não estão previstos para aquela Freguesia. --------------------------  

----------- Chamou à atenção para o facto de as Juntas de Freguesia receberem uma quota 

parte do IMI, que diz respeito às zonas rurais, contudo, como a Câmara Municipal está a 

urbanizar cada vez mais o território, tal, significa que as Juntas de Freguesia irão receber cada 

vez menos verbas provenientes daquele imposto.-------------------------------------------------------------  

----------- JOÃO PAULO CASTELO DA ASSUNÇÃO SOL – tendo afirmado na sua intervenção 

anterior, que havia alguma descrença e desconfiança de alguns Membros da Assembleia 

Municipal, parecendo que não querem o desenvolvimento das condições Educativas do 

Concelho, questionou, quantos processos ou outra forma jurídica processual os Membros da 

Bancada do PPD/PSD colocaram à Câmara Municipal quando esta era gerida pelo Dr. Acílio 

Gala, é por isso que afirmou, que parece que não querem o desenvolvimento do Concelho. -----  

----------- Recordou, que a Carta Educativa foi aprovada sem qualquer alteração, tendo sido por 

isso mesmo, remetida uma Candidatura ao QREN para a construção de uma Escola do 1.º 

Ciclo e ensino pré-escolar, que foi comparticipada em 70%, esperando que as regras não 

mudem de forma a que o Governo apoie somente as autarquias geridas pelo Partido Socialista.  

----------- Quanto ao Relatório de Gestão do ano de 2007, referiu que o Executivo Municipal está 
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a seguir a estratégia prevista desde o início do seu Mandato Autárquico, com rigor e 

transparência nas opções e nas contas da Câmara Municipal. --------------------------------------------  

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

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

referiu não ser verdade que a principal receita do Município seja resultado da construção, muito 

embora na revisão do PDM se esteja a levar em linha de conta as opções do Executivo 

Municipal para o futuro do Concelho, sendo que todos pretenderão o desenvolvimento do 

Concelho de Oliveira do Bairro e a consequente fixação de pessoas e de empresas.---------------  

----------- Recordou que aquilo que afirmou numa das suas intervenções anteriores, é que está 

previsto um nó e não uma variante, no IC2, que ligará a Oliveira do Bairro.----------------------------  

----------- Em relação aos TOB, considerou não ser um custo corrente, mas antes um custo 

social, à semelhança das Bibliotecas e Pólos de Leitura e têm sido efectuadas adjudicações na 

ordem dos 6.000,00 €(seis mil euros)/mês até à aprovação de uma concessão que está 

solicitada pela Transdev e a esse valor deverá ser abatido os 0,50€ (cinquenta cêntimos) vezes 

o número de utentes. Certamente que a empresa em questão não pretenderia uma concessão 

caso verificasse que não iria obter algum lucro pelo transporte efectuado. -----------------------------  

----------- Referiu que a expressão “crime” foi utilizada pelo Membro André Chambel e o 

comentário que fez foi que, tendo sido manifestado durante a Campanha Eleitoral, quie em 

caso de vitória a Alameda iria ser levada por diante o que implicaria o derrube do edifício da 

antiga Casa de Câmara e Cadeia de Oliveira do Bairro e que se tal era considerado um crime, 

então essa situação tinha sido sufragada pela população. --------------------------------------------------  

----------- Informou que a rubrica denominada de “Clientes – Conta Corrente”, resulta de 

contratos efectuados, nomeadamente de venda de terrenos e cujas Escrituras não foram 
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entretanto efectuadas, contudo houve lugar ao pagamento de um sinal. Essas Escrituras não 

foram efectuadas, nomeadamente pelo facto de se ter que infra-estruturar os lotes antes de 

proceder à sua venda definitiva. ------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Relativamente à rubrica denominada “Outros Trabalhos Especializados”, prende-se 

essencialmente com custos relacionados com a realização da Fiacoba/2007 e tal rubrica não 

constava de anos anteriores, dado que a Câmara Municipal pagava através da atribuição de um 

subsídio à Comissão Organizadora da mesma. ----------------------------------------------------------------  

----------- Realçou que, do Orçamento e com apenas uma Revisão efectuada, 87% da sua 

totalidade mereceram da parte do Executivo Municipal a sua conclusão, ou o início do 

respectivo Projecto, ou o início da execução da obra, ou seja, mereceu a respectiva 

cabimentação, pelo que, somente 13% é que não teve da parte do Executivo Municipal uma 

acção directa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Relativamente à Freguesia de Bustos, embora concordando que foi pouca a obra 

efectuada na Freguesia de Bustos, informou ter havido diversas reuniões, com o objectivo de 

implementar a abertura de um arruamento. Já no que diz respeito ao Bairro Social deverá ser a 

Junta de Freguesia a dar os passos seguintes, tendo ainda mostrado disponibilidade da 

Câmara Municipal em apoiar as diferentes Associações daquela Freguesia, desde que estas 

demonstrem vontade em realizar obra. ---------------------------------------------------------------------------  

----------- Tendo em atenção que todas as referências efectuadas pelo Membro Jorge Pato 

foram negativas, referiu que aquele Membro se esqueceu de dizer que o activo aumentou nem 

quanto, tendo informado que aumentou muito mais do que o passivo. ----------------------------------  

----------- Ressalvou que as dividas a fornecedores não são as maiores de sempre. Em 2005, as 

mesmas eram superiores em mais de 500.000,00 € (quinhentos mil euros).---------------------------  

----------- Confirmou que a dívida bancária tem aumentado, sendo este um sinal que o Concelho 

ainda não atingiu o limite legal do endividamento, não tendo havido até ao momento qualquer 
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financiamento recusado pelo Tribunal de Contas, à semelhança do que sucede com outros 

Municípios, sendo que a este respeito se tem de optar pela estagnação ou pelo 

desenvolvimento do Concelho. --------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Concordou que se deveria fazer mais com as mesmas verbas, contudo, tal não é 

possível, solicitando que quem tivesse uma solução que a apresentasse. -----------------------------  

----------- Recordou que em 2005, comparativamente a 2004, o passivo exigível aumentou 

31,5%, enquanto que, no actual Mandato Autárquico, com as obras que têm sido levadas a 

efeito, o passivo aumentou cumulativamente nestes dois últimos anos apenas 10,8%. ------------  

----------- Informou que o activo, que não foi mencionado por nenhum Membro da Assembleia 

Municipal, subiu entre 2005 e 2007, 20%, enquanto que o passivo subiu apenas 10,8%, 

constatando que se, se mantiver este nível, muito bem estará o Concelho ano após ano.---------  

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

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

----------- JORGE FERREIRA PATO – referiu, que para dizer bem do Executivo Municipal nesta 

Assembleia Municipal, terá por certo muitos defensores. A si, cabe-lhe desempenhar o papel da 

Oposição e mencionar o que do seu ponto de vista está menos bem. -----------------------------------  

----------- No que diz respeito à divida aos fornecedores, referiu que estava disponível para 

averiguar quem é que tinha razão, relembrando que, quando o fez anteriormente semelhante 

repto, o Executivo Municipal não ganhou.------------------------------------------------------------------------  

----------- Para terminar, desafiou o Presidente da Câmara a demonstrar que, o conteúdo das 

suas intervenções não corresponde à verdade. ----------------------------------------------------------------  

----------- DUARTE DOS SANTOS ALMEIDA NOVO – referiu que anteriormente se assumia o 

valor dos sinais, na conta 26, tendo questionado se actualmente se assumia não só os sinais, 

mas também os valores de escrituração futura. ----------------------------------------------------------------  
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----------- Seguidamente foi dado o uso da mesma ao senhor Presidente da Câmara, a fim de 

que este pudesse responder a estas últimas questões colocadas. ---------------------------------------  

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

referiu que era prática da Câmara Municipal, contabilizar os contratos, enquanto não houvesse 

Escritura, entravam no passivo como adiantamento por conta de algo, o que penalizava a 

análise dos rácios do Município, pelo que, em defesa dos interesses do Município procede-se 

agora desta forma, não se deverá assumir como sendo um passivo aquilo que deve ser 

considerado como sendo um activo.-------------------------------------------------------------------------------  

----------- Afirmou, que o Executivo Municipal não necessita que ninguém o defenda, sabe 

defender-se com frontalidade e com firmeza, com conhecimento do que fala, mas os Munícipes 

merecem, de todos, a verdade e é por isso que tem lutado sempre e continuará.--------------------  

----------- No que diz respeito à Prestação de Contas, referiu que nunca sai a ganhar ou a 

perder, opta antes pelo esclarecimento, e ao haver esclarecimento, do seu ponto de vista, todos 

saem a ganhar, pelo que, poderá facultar os mapas demonstrativos do que afirmou 

anteriormente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- No que diz respeito ao desafio lançado, solicitou que o Membro Jorge Pato, 

demonstrasse os 200.000,00 € (duzentos mil euros) de prejuízo com a Fiacoba/2007, 

relembrando que na edição da Fiacoba/2007 no que diz respeito ao IVA, a Câmara Municipal é 

um fiel depositário e tem de o transferir para a Administração Central, enquanto que, nas 

edições anteriores, como era atribuído um subsídio a uma Comissão Organizadora, todo o IVA 

deve ser considerado como um custo e por isso mesmo, a Câmara Municipal era penalizada 

duas vezes. Primeiro, porque era uma Comissão Organizadora e não haveria um controlo 

efectivo por parte da Autarquia, no que dizia respeito às adjudicações e às contratualizações, 

não podiam igualmente deduzir o IVA e sempre que o efeito de qualquer um destes eventos 

fosse negativo, se o IVA puder ser dedutível é mais vantajoso para o Município. --------------------  
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----------- Não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi o presente assunto 

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

----------- A Assembleia Municipal, após análise e apreciação dos Documentos de Prestação de 

Contas de 2007 onde se inclui o Relatório de Gestão de 2007 e após ter verificado o Anexo I do 

Tribunal de Contas, colocou o assunto à votação tendo obtido o seguinte resultado: 2 Votos 

Contra, 4 Abstenções e 18 Votos a Favor, pelo que foi Aprovado pela Maioria dos Membros 

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

----------- Seguidamente foi solicitado o uso da palavra a fim de ser apresentada uma 

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

----------- NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA – que leu a seguinte Declaração 

de Voto em nome da Bancada do PPD/PSD e que seguidamente é transcrita na íntegra. ---------  

----------- “… Declaração de voto ------------------------------------------------------------------------------------  

----------- O Grupo Parlamentar Municipal do PPD/PSD de Oliveira do Bairro votou 

favoravelmente as contas de 2007 por reconhecer nestes documentos a determinação e o 

grande esforço que este executivo tem demonstrado, na persecução do que entendemos ser o 

melhor caminho para o Concelho de Oliveira do Bairro.------------------------------------------------------  

----------- Reconhecemos ainda que, num contexto económico fortemente condicionado pela 

redução das receitas de capital, este executivo tem demonstrado imaginação e grande 

capacidade de gestão para cumprir com o que prometeu sem comprometer o futuro da Câmara 

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

----------- Sublinhamos com agrado o facto destes documentos deixarem bem claro o 

investimento deste executivo na melhoria da qualidade de vida dos nossos munícipes. Como 

são disso bons exemplos os investimentos nos serviços prestados, no apoio às associações, 

nos equipamentos educativos e desportivos, na rede viária, nos transportes e nos eventos 

culturais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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----------- Terminamos acrescentando que é bem evidente o investimento em projectos e em 

planeamento que, em alguns casos já começaram a dar os seus frutos (como é o caso da nova 

Escola de Oliveira do Bairro) mas que a curto prazo serão muito mais visíveis …” ------------------  

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

DIA - 5.4. – Aprovação da proposta da Câmara Municipal para aplicação do Resultado 

Líquido do exercício de 2007, sendo dado o uso da palavra aos Membros da Assembleia 

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

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

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

----------- Tendo-se apurado no exercício de 2007 um Resultado Líquido positivo de 

2.543.751,03 € (dois milhões quinhentos e quarenta e três mil setecentos e cinquenta e um 

euros e três cêntimos) e no seguimento das imposições legais do ponto 2.7.3.4 do POCAL “É 

obrigatório o reforço do património até que o valor contabilístico da conta 51 - Património - 

corresponda a 20% do activo Líquido” e 2.7.3.5. do POCAL “sem prejuízo do disposto no n.º 

anterior deve constitui-se um reforço anual da conta 571 - Reservas Legais - no valor mínimo 

de 5% do Resultado Líquido”, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade aprovar a 

seguinte Proposta da Câmara Municipal de aplicação do Resultado Líquido do Exercício 

de 2007:- 51 - Património: 308.449,96 € (trezentos e oito mil quatrocentos e quarenta e nove 

euros e noventa e seis cêntimos); - 571 - Reservas Legais: 127.187,55 € (cento e vinte e sete 

mil cento e oitenta e sete euros e cinquenta e cinco cêntimos) e 59 - Resultados transitados: 

2.108.113,52 € (dois milhões cento e oito mil cento e treze euros e cinquenta e dois cêntimos).  

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

DIA - 5.5. – Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia, 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 o Protocolo foi subscrito por todos os Presidentes de Junta de Freguesia, muito 

embora tenham considerado reduzida a verba que coube a cada uma das Juntas de Freguesia, 

a sua assinatura justifica que os mesmos aceitaram os montantes que irão ser transferidos para 

a Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Confessou esperar, que o fim a que se destina o dinheiro seja correctamente aplicado, 

relembrando que apesar de a Autarquia ter adquirido uma varredora que passa pelas diferentes 

Freguesias, o montante manteve-se inalterável. ---------------------------------------------------------------  

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

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

----------- Efectuada a votação, verificou-se que o assunto: 5.5. – Protocolo de Delegação de 

Competências nas Juntas de Freguesia, foi Aprovado por 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. -----------------  

----------- Felicitou os Membros da Assembleia Municipal, dado que, sem perda da análise 

rigorosa dos documentos, foram todos muito expeditos nas suas intervenções, não tendo 

contudo sido retirada a capacidade de discussão dos assuntos, tratou-se isso sim, de procurar 

dar uma maior objectividade e uma maior produtividade aos trabalhos da Assembleia Municipal.

-----------  

----------- Posto isto, o senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, deu por encerrada 
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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. – Apreciação do 

Inventário 2007; 5.3. – Apreciação e Votação do Relatório de Gestão de 2007 e dos 

Documentos de Prestação de Contas 2007; 5.4. – Aprovação da proposta da Câmara Municipal 

para aplicação do Resultado Líquido do exercício de 2007; 5.5. – Protocolo de Delegação de 

Competências nas Juntas de Freguesia, sendo lavrada a presente Acta, que vai ser assinada 

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

fazer.---- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  


