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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL, REALIZADA EM 

VINTE E NOVE DE FEVEREIRO DO ANO DE 

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

 

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

da Câmara Municipal, realizou-se a primeira 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. - Proposta final do “Plano Intermunicipal de Ordenamento da Ria de Aveiro – 

UNIR@RIA” – apresentado pelo Conselho de Administração da Associação de 

Municípios da Ria, para Deliberação de acordo com o art.º 67.º do Decreto-Lei n.º 380/99, 

de 22 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro.---------------  

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

trabalhos foram presididos por GILBERTO MARTINS DA ROSA sendo inicialmente, 

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

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

da Mesa da Assembleia Municipal, convidou o Membro Miguel Martins Vieira, para exercer as 
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funções de 2.º Secretário da Mesa da Assembleia Municipal.----------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

cumprimentando todos os presentes, dando de seguida a palavra ao 1º Secretário MARIA 

INÊS MARTINS PATO, a fim de que este verificasse a presença dos Membros na presente 

Sessão.  

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

Assembleia Municipal ANTÓNIO MANUEL DIAS CARDOSO, CARLOS RAFAEL DA COSTA 

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

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

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

informou, que os Membros António Dias Cardoso, Carlos Tavares e Acílio Gala tinham 

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

a mesma sido considerada justificada e a sua substituição pelos elementos seguintes da 

respectiva Lista, que se encontravam presentes, sendo convidados a participar nos Trabalhos 

da presente Sessão da Assembleia Municipal os senhores CARLOS MANUEL FERREIRA 

FERREIRA, PAULO MIGUEL DE ALMEIDA RATO DAS NEVES BARATA e VICTOR MANUEL 

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

----------- Informou igualmente que, o Membro André Chambel tinha solicitado igualmente por 
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escrito a justificação da sua falta e respectiva substituição, não tendo contudo sido possível 

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

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

incluindo-se neste ponto, a aprovação da Acta de 17 de Dezembro de 2007, tendo o senhor 

Presidente da Assembleia Municipal questionado os Membros da Assembleia Municipal 

presentes, a fim de verificar, se tinham algum reparo a fazer ao teor da mesma, sendo de 

imediato dado o uso da palavra ao primeiro interveniente. --------------------------------------------------  

-----------CARLOS ASCENSÃO DA CONCEIÇÃO – referiu constar da Acta de 17/12/2007, ter 

sido por si solicitado, que fosse incluído na Acta de 26/09/2007, a resposta do Presidente da 

Câmara à questão levantada pelo Membro Alberto Ferreira. Contudo, a Acta de 26/09/2007 

que consta do “site” da Câmara Municipal não possui essa mesma inserção, pelo que a mesma 

deveria ser corrigida. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Sessão da Assembleia Municipal de 17 de Dezembro de 2007.-------------------------------------------  

-----------Efectuada que foi a Votação, a Acta, datada de 17 de Dezembro de 2007, foi 

Aprovada por Maioria, com 22 Votos a Favor e 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 
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mesma ao primeiro interveniente. ----------------------------------------------------------------------------------  

-----------JORGE FERREIRA PATO – recordou que a FIACOBA se realizou no mês de Outubro 

do ano transacto, não tendo ainda sido apresentadas as contas relativas àquele Evento. Tendo 

o Executivo Municipal sido questionado sobre esta situação, em Reunião de Câmara, foi 

afirmado, pelo senhor Presidente da Câmara, que os resultados só serão apresentados no 

Relatório e Contas de 2007.------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------Considerou a atitude do Presidente da Câmara absolutamente reprovável, sendo este, 

mais um exemplo do rigor e transparência manifestado pelo actual Executivo, relembrando 

que, logo após terem tomado posse, foi presente em Reunião de Câmara, as contas finais da 

FIACOBA realizada pelo anterior Executivo Municipal.-------------------------------------------------------  

-----------Mais disse que, muito embora o senhor Presidente da Câmara não pretenda, ao que 

parece, divulgar essas mesmas contas, a Oposição pretende vê-las, pelo que, solicitou a 

indicação de um dia e uma hora da próxima semana, para que todo o dossier seja consultado.  

-----------Referiu, que a hasta pública efectuada pela Câmara Municipal, para venda de lotes de 

terreno junto aos Paços do Concelho, não foi objecto de publicitação no “Jornal da Bairrada”, 

que é o jornal mais lido no Concelho, tendo-se antes optado pela publicitação do mesmo no 

jornal “Litoral Centro”, que possui uma difusão diminuta em Oliveira do Bairro, o que significou 

que, a hasta pública foi do desconhecimento da maioria da população do Concelho. Não 

compreendendo a razão de ser daquela escolha, já que, a resposta dada pelo senhor 

Presidente da Câmara, de que em 2005, relativa à mesma hasta pública, cuja publicação foi 

efectuada no “Jornal da Bairrada” não teve propostas, considerou não ser uma justificação 

aceitável, dado terem sido outros terrenos, noutra época e a preços diferentes, logo, a 

realidade seria outra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------Nesse pressuposto, referiu que a alteração de procedimentos pode ficar a dever-se ao 

facto de a Câmara Municipal não pretender vender os terrenos, ou terá havido um “arrufo de 
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namorados com o Jornal da Bairrada”, ou pelo facto de o actual Executivo pretender captar 

investimento exterior ao Concelho, o que se terá revelado pouco eficaz. -------------------------------  

-----------Tendo em atenção, não ter havido qualquer proposta apresentada, solicitou que no 

futuro, aquele tipo de anúncios fosse efectuado no “Jornal da Bairrada”, ainda que em 

simultâneo com outros jornais da região.-------------------------------------------------------------------------  

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

Mesa da Assembleia Municipal, uma Moção a fim de ser colocada à votação e que 

seguidamente passou a ler e cujo teor se transcreve na sua íntegra. ------------------------------------  

----------- “… Moção -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------A Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro, depois de ter tomado conhecimento dos 

graves e muito preocupantes incidentes ocorridos em Timor-Leste no passado dia 11 de 

Fevereiro, vem, por este meio, manifestar o seu apoio e solidariedade aos Órgãos Institucionais 

e aos seus legítimos representantes, porque livre e democraticamente eleitos, do Povo de 

Timor.--- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------Manifestamos ainda o nosso repúdio por todo e qualquer recurso à violência e, por 

maioria de razão, a quaisquer tentativas de atentado à vida humana, seja qual for a sua 

motivação.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------Reiteramos o apelo a todas as partes envolvidas no processo para que encontrem, 

pela via diplomática, as soluções que, estamos certos, todos querem pacificadoras e 

estabilizadoras dessa jovem nação com um povo tão sofrido que é Timor-leste. ---------------------  

-----------Fazemos ainda votos de rápidas melhoras a todos os feridos nos incidentes e 

deixamos as nossas condolências às famílias dos que, nos supra referidos incidentes, 

perderam a vida …”-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------CARLOS ASCENSÃO DA CONCEIÇÃO – que tendo entregue a sua intervenção por 
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escrito à Mesa, seguidamente se transcreve na íntegra:-----------------------------------------------------  

-----------Exmo. Sr. Presidente da Câmara e seu Executivo:------------------------------------------------  

-----------Passou o Carnaval e caiu-lhes a máscara. A máscara do rigor e da transparência. -----  

-----------Os senhores começaram por dizer, no final de Agosto, que eu era o autor de mais dois 

processos contra a Câmara e relativos à Nova Alameda. Desmenti e os senhores não o 

provaram.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------Em Setembro a versão já era diferente: em plena reunião da Assembleia Municipal, o 

Presidente da Câmara reiterou a acusação de que agi em nome dos comerciantes, por 

alegadamente estes estarem revoltados contra a Alameda, que segundo eu os prejudicaria. ----  

-----------Voltei a desmenti-lo, e exigi-lhe que o provasse e trouxesse a público os documentos 

onde disse ter lido tal coisa. O que daí resultou dá vontade de rir. Pediu à Vereadora da Cultura 

para ir buscar o processo em causa, e para procurar os ditos documentos e apresentá-los. 

Como é óbvio, nunca disse ou escrevi tal obscenidade. E todos os presentes puderam assistir 

ao dedilhar atrapalhado da Vereadora, enquanto sussurrava aos ouvidos do senhor Presidente 

que não encontrava os documentos. Pudera. Como encontrar o que não existe?--------------------  

-----------Mais recentemente, creio até que na penúltima Reunião de Câmara, já era a 

Professora Leontina Novo a responsável pelos processos. -------------------------------------------------  

-----------E a última versão dos acontecimentos segundo o seu Executivo, que foi vertida para 

uma Nota distribuída à Imprensa após essa mesma reunião, já dizia que na base da 

Providência Cautelar interposta pelo Ministério Público estava o facto de eu qualificar o 

projecto como tendo impacto relevante. Já o desmenti categoricamente. E volto a fazê-lo aqui. -  

-----------Foi o próprio Presidente da Câmara que qualificou a obra em causa como tendo 

impacto relevante, quando afirmou, na Reunião de Câmara de 25 de Janeiro de 2007, cito a 

acta, que “se trata do maior projecto de investimento proposto pela Câmara Municipal, um dos 
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principais investimentos do actual Executivo e do actual Mandato, prevendo que este 

investimento dignifique e mude para sempre a vida da cidade e de todo o Concelho de Oliveira 

do Bairro”, perspectiva que a Vereadora Laura Pires corroborou quando, continuo a citar, 

“realçou (…) a qualidade das intervenções urbanísticas que se pretendem realizar (…) que 

terão implicações quer na vida comercial, porque quem pode estacionar vai ao comércio, quer 

na qualidade de vida do cidadão, porque pode passear com segurança, pode andar de 

bicicleta.” Por seu lado o Vereador António Mota, no mesmo período de discussão da referida 

proposta, pode ler-se na mesma Acta, referiu que “o novo concurso não custará 4.800.000,00 € 

(quatro milhões e oitocentos mil euros), lembrando os custos associados ao mesmo que 

poderão ascender a mais de 1.000.000,00 € (um milhão de euros), nomeadamente, os 

trabalhos já efectuados englobados nos acordos de cedência e possíveis indemnizações.” ------  

-----------A Lei é clara, e não admite outras interpretações: projectos desta natureza “devem ser 

precedidos, na fase de instrução dos respectivos procedimentos, da audição dos cidadãos 

interessados e das entidades defensoras dos interesses que possam vir a ser afectados por 

aqueles planos ou decisões.” E “são consideradas como obras públicas ou investimentos 

públicos com impacte relevante para efeitos da [respectiva Lei] os que se traduzam em custos 

superiores a um milhão de contos ou que, sendo de valor inferior, influenciem 

significativamente as condições de vida das populações de determinada área”. ---------------------  

-----------Acresce que, como é do conhecimento geral, acha-se pendente no Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Viseu uma acção especial interposta pelo Ministério Público contra o 

Município de Oliveira do Bairro (onde o MP pede a declaração de nulidade das deliberações da 

Câmara Municipal de Oliveira do Bairro relativas à desclassificação da Antiga Casa de Câmara 

e Cadeia e à sua demolição, e defende a condenação da autarquia a adoptar os actos e 

operações necessários para reconstruir a situação que existiria se os actos anulados não 

tivessem sido praticados); e a verificar-se a procedência de tal acção, isto é, se o Tribunal vier 

a dar razão ao Ministério Público, ficaria prejudicada a execução da aludida empreitada da 



 

Sessão da Assembleia Municipal de 29.02’08   8|42 

“Requalificação da E.N. 235 – Nova Alameda da Cidade”. --------------------------------------------------  

-----------Foi por estas razões, e não por quaisquer outras, volto a dizê-lo, que o Ministério 

Público interpôs uma Providência Cautelar requerendo a suspensão da eficácia da deliberação 

da Câmara Municipal de 25 de Janeiro de 2007, que aprovou a abertura do dito Concurso 

Público.- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------A provar tudo o que afirmo está o facto de, na mesma Reunião em que se discutiu (e 

aprovou) a Proposta de Anulação do Concurso Público, o seu Executivo ter assumido, “Para 

que nenhum resquício de dúvida se possa no futuro suscitar, (…) submeter a discussão pública 

a execução da Empreitada de Requalificação da E.N. 235 – Nova Alameda da Cidade, nos 

termos do artigo 4.º e seguintes da Lei n.º 83/95 de 31 de Agosto”, tal como consta da 

Informação n.º 1/2008 – Actividade Municipal referente ao período de 07 de Dezembro até à 

presente data (19.02.2008). ------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------Ou seja Sr. Presidente, o seu Executivo assumiu que as preocupações por mim 

expressas ao Ministério Público tinham total fundamento, que o processo de consulta pública 

era necessário, e que por isso a impugnação do concurso anulado era uma inevitabilidade; e 

em face desta postura, a derrota – digo derrota apenas porque os senhores persistiram sempre 

em não admitir o erro e, mais do que isso, manipularam sempre a informação tornada pública – 

foi mais do que assumida pelo senhor e pelo seu Executivo.-----------------------------------------------  

-----------É por isso notável, para não dizer algo de deselegante, que este facto tenha sido 

omitido na Nota enviada pela Autarquia à Imprensa. O ‘alcance estratégico’ de tal omissão está 

à vista de todos: iludir os munícipes de Oliveira do Bairro em particular, e os leitores da 

imprensa regional em geral. ------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------Sr. Presidente: por mais que o senhor grite que uma cadeira é uma mesa, a cadeira 

continua a ser uma cadeira. ------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------Está pois, assim reposta, sem qualquer margem para dúvidas, a verdade dos factos.--  
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-----------Termino com apenas duas notas: ----------------------------------------------------------------------  

----------- - a primeira relativa às declarações do Sr. Vice-Presidente reproduzidas no Jornal da 

Bairrada da passada semana, onde o Sr. afirmou que eu tinha assistido a duas apresentações 

públicas do projecto e nunca me pronunciei; então o Sr. que é Vice-Presidente da Autarquia, 

que tem juristas a trabalhar consigo e com os seus pares, queria que eu lhe dissesse como é 

que tinha de ser feito o Concurso. Isto dá-me vontade de rir e fico-me por aqui dado o respeito 

que lhe tenho até por ter sido meu professor. -------------------------------------------------------------------  

----------- - a segunda nota diz respeito à “lições de credibilidade” do senhor Vereador António 

Mota, publicadas na mesma peça a que me reportei anteriormente; Sr. Vereador: sabe 

concerteza que a credibilidade é filha da correcção e da boa-educação, e é por isso que o 

senhor, tendo em conta o que se conhece do que vem acontecendo nas Reuniões de Câmara, 

e o exemplo que o Sr. deu na última Reunião da Assembleia Municipal, realizada em 

Dezembro, ao qual a maioria de nós assistiu, é a última pessoa que a mim, e creio que 

relativamente a todos os presentes, pode dar quaisquer lições desse cariz. ---------------------------  

-----------Por isso só se podem interpretar as suas declarações ou como uma auto-crítica, e 

nesse caso seria o primeiro a elogiá-lo, como expressão de um sentido de humor a todos os 

títulos notável, ou então, à boa maneira de Freud, como tendo-se tratado de um “acto falhado”.  

-----------Para concluir, dizer apenas que não é com este tipo de desconsiderações que me 

condicionam, me limitam ou silenciam. Darei o peito a todas as balas que me forem dirigidas. --  

-----------Disse …”-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------Seguidamente mencionou ter uma outra intervenção a efectuar, no entanto prescindia 

de a ler, solicitando contudo, que a mesma fosse integrada na presente Acta. -----------------------  

-----------Tendo em atenção que o Membro Carlos Conceição não leu o teor da referida 

intervenção, foi entendimento da Mesa da Assembleia Municipal, considerar, que a mesma não 



 

Sessão da Assembleia Municipal de 29.02’08   10|42 

deveria fazer parte integrante da presente Acta. ---------------------------------------------------------------  

-----------VICTOR MANUEL BASTOS DE OLIVEIRA – que tendo entregue a sua intervenção 

por escrito à Mesa, seguidamente se transcreve na íntegra: -----------------------------------------------  

----------- “… Já lá vai o tempo, e não foi há muito, em que a argumentação, política e partidária 

no Concelho de Oliveira do Bairro era considerada eficaz e coerente, apresentada por pessoas 

com sentido democrático, defendendo ideias que na globalidade eram compreensíveis. Essas 

pessoas eram dotadas de uma verdadeira cultura política altamente democrática e séria. --------  

-----------Parece-me, que neste momento, alguns munícipes deste nosso Concelho estão a 

detectar o generalizado aparecimento de uma preocupante táctica política de cariz 

simultaneamente ofensivo/defensivo e cínica, com argumentos falaciosos com uma ou outra 

situação politicamente incorrecta ou talvez muito pouco escrupulosa. Ali e acolá a 

argumentação é falsamente convincente, parecendo receber pontual e eventualmente uma 

duvidosa cobertura por alguma mais atrevida agência de comunicação, talvez ávida em vender 

ou oferecer notícias, por mais incerto, incrível ou inconsequente que efectivamente possam 

depois aparecer, perante os Munícipes do nosso Concelho mais incautos ou mais desatentos. -  

-----------O impacto do sensacionalismo suportado pela insinuação parece-me estar a ser a 

táctica mais utilizada por este Executivo Municipal, provavelmente uma táctica inspirada num 

eventual desespero, onde o excesso de partidarismo e a ansiedade turvam o pensamento que 

se desejaria honesto, puro e inatacável, como tinha sido prometido pelo Sr. Presidente da 

Câmara aquando da tomada de posse para descomandar, digo, comandar os destinos do 

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

-----------As próximas eleições autárquicas vão ser uma breve e pura realidade e parece que 

todos vamos eventualmente andar numa roda-viva de insinuações, desmentidos, falsidades, 

queixas e mais não sei o quê, apenas com o intuito de desacreditar os adversários ou então 

fragilizá-los, tendo como único objectivo garantir: Ou uma “deliciosa vitória a qualquer preço, ou 
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uma derrota por pequena margem.” Que tristeza!--------------------------------------------------------------  

-----------Mas voltando às autárquicas parece-me que a procissão já vai no adro, ainda que se 

esteja a pouco mais ou menos a uma distância de 20 meses, algo já mexe a bem mexer e 

tenho a sensação que há autarcas que começam a sentir na pele o facto de terem recebido a 

confiança do povo que democraticamente os elegeu e que não os elegerá de novo. ---------------  

-----------Surgem de quando em vez queixas judiciais ou outras denúncias que me poderão 

parecer uma vezes cirúrgicas, outras vezes intencionalmente escolhidas contra determinadas 

pessoas e ou instituições. É óbvio que aparece atempadamente a utilização do termo “Réu”. O 

que lamento é, a forma, como o dito Réu utiliza este argumento para tentar denegrir a imagem 

de um cidadão sem que para tal tenha demonstrado provas contraditórias.----------------------------  

-----------Para isso existem os Tribunais que nos irão dizer se essas queixas ou denúncias 

serão ou não política e cirurgicamente fundamentadas e com nexo. -------------------------------------  

-----------Sr. Presidente da Assembleia Municipal, minhas senhoras, meus senhores.--------------  

-----------Com esta introdução mais não quis do que fazer uma reflexão sobre acontecimentos 

passados no nosso Concelho relacionados com processos judiciais em que a Câmara 

Municipal é Ré, ou contra pessoas deste executivo em especial no que diz respeito ao 

interesse público do antigo Edifício da Câmara (Casa da Cadeia) e todo o processo relativo à 

construção da Nova Alameda da Cidade. ------------------------------------------------------------------------  

-----------Segundo o que penso, um Juiz não precisa de ver ou conhecer o cidadão ou 

instituição em causa para proferir a decisão da culpa ou absolvição do caso. A justiça é feita 

com base na prova que se faz no Tribunal. ----------------------------------------------------------------------  

-----------Por isso, as leis deverão ser entendidas, não como um castigo para quem se dirige, 

mas sim como a melhor forma de orientação dos direitos e deveres de cada cidadão para viver 

em liberdade e igualdade. Mas existem por aí algumas pessoas que até se julgam mais 
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inteligentes (os chamados: Chico-Espertos) que apercebendo-se de falhas legislativas que não 

cumpriram, não só não assumem essas falhas como pretendem chamar de palerma a um 

cidadão cumpridor, que mais não fez, senão na faculdade dos seus direitos como munícipe, 

exigir que a Câmara Municipal tivesse o dever e obrigação de cumprir com as leis do Estado. --  

-----------Mas neste aspecto, estes que se julgam mais inteligentes, não tomaram as devidas 

providências, isto é, não procederam à audição dos cidadãos interessados e das entidades 

defensoras dos interesses que possam vir a ser afectados pelos seus planos ou decisões (n.º 1 

do artigo 4.º da Lei n.º 83/95 de 31 de Agosto). ----------------------------------------------------------------  

-----------Por isso Sr. Presidente da Câmara, o Sr. não verificou nem mandou verificar se o 

concurso da empreitada reunia todos os requisitos da Lei para poder ser aprovado em Reunião 

de Câmara, induzindo os Srs. Vereadores do CDS-PP em erro. ------------------------------------------  

-----------O senhor e o seu Executivo deveriam humildemente, assumir a responsabilidade 

deste acto: Não se cumpriu a Lei. ----------------------------------------------------------------------------------  

-----------Mas não o fez, e vem argumentar na comunicação social e em acta de Câmara que a 

razão da anulação do concurso da empreitada da Alameda da Cidade tem a haver com uma 

Providência Cautelar apresentada pelo Dr. Carlos Conceição. Lamentável! ---------------------------  

-----------Esse mesmo cidadão que democraticamente teve a coragem de denunciar 

judicialmente estes actos teve também a coragem de o tentar fazer nesta Assembleia e 

publicamente através da comunicação social. ------------------------------------------------------------------  

-----------Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Presidente da Câmara, minhas senhoras, meus 

senhores. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------Penso que só cumprindo com rigor, os nossos deveres e obrigações, estaremos em 

condições de exigir também os nossos direitos e assegurar os direitos de todos e neste caso 

em particular os direitos dos Munícipes do Concelho de Oliveira do Bairro.----------------------------  
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-----------Por esta ordem de ideias e pelos factos já anteriormente apresentados, só me resta 

concluir que: Quando um Vencedor comete um erro diz: “Enganei-me”, e aprende a lição. 

Quando um Derrotado comete um erro diz: “A culpa não foi minha, e responsabiliza terceiros 

…” -------  

-----------AMÍLCAR ANTÓNIO EUSÉBIO MOTA – relembrou que há cerca de seis anos, a 

Administração Central e a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, optaram por levar a efeito, 

após a construção de infra-estruturas de água e saneamento, a requalificação da Estrada 

Nacional que liga Cantanhede a Aveiro. --------------------------------------------------------------------------  

-----------Referiu estar à vista de todos, haver zonas em que não foi previsto qualquer 

estacionamento, apesar de se terem construído passeios rebaixados que criam a ilusão de que 

naquele local é permitido estacionar, o que não corresponde à verdade, obrigando os 

transeuntes a irem para a estrada, nomeadamente jovens e idosos que diariamente passam na 

zona envolvente da Igreja Matriz da Palhaça e do Cemitério. ----------------------------------------------  

-----------Considerou pois, urgente pensar numa solução para aquela situação e que possa 

compreender a zona da Igreja, do Cemitério, a Rua Padre Manuel Oliveira, Rua da Chousa, Av. 

Nova, Rua da Canoa e Rua Dr. José Simões de Carvalho, o que não se avizinha nada fácil, 

tendo em atenção o crescimento das estruturas habitacionais o que significa que não haja 

muitas zonas onde se poderá fazer uma intervenção de qualidade e digna, sendo que, esta 

requalificação tem de ser levada a efeito a curto prazo.------------------------------------------------------  

-----------É igualmente da opinião, que se deveria condicionar o crescimento do Cemitério da 

Freguesia, dado que, assim sendo, poder-se-ia criar os necessários estacionamentos e ao 

mesmo tempo prever a expansão do Cemitério. ---------------------------------------------------------------  

-----------A implementação desses novos locais de estacionamento, iria ter como efeito, o 

libertar da pressão que actualmente existe na Praça de São Pedro e no Largo das Escolas e 

iria igualmente conferir segurança e qualidade de vida aos cidadãos. -----------------------------------  
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-----------HENRIQUE SANTIAGO TOMÁS – tendo lido que a Escola Municipal de Natação 

conta com mais de 450 alunos, procurou saber o que é, e como funciona essa mesma Escola 

de Natação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------Questionou igualmente, se já estará previsto a entrada em funcionamento do Instituto 

de Educação e Cidadania localizado na Mamarrosa. ---------------------------------------------------------  

-----------Procurou igualmente saber, o ponto de situação relativamente à criação da Escola 

Profissional de Oliveira do Bairro. ----------------------------------------------------------------------------------  

-----------Questionou se já estava prevista, a implementação de passadeiras elevadas no 

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

-----------Comentou que o Curso de Especialização Tecnológica de Mecatrónica, está a ser 

leccionado na Escola Secundária de Oliveira do Bairro, num espaço que se encontrava algo 

degradado, mas que foi devidamente requalificado pela Autarquia. --------------------------------------  

-----------Acrescentou, que aliado à requalificação do espaço e tendo em atenção o 

equipamento que foi ali colocado para o Curso de Especialização Tecnológica de Mecatrónica, 

permitiu, ao mesmo tempo, criar um novo Curso denominado Manutenção Industrial. -------------  

-----------Agradeceu o apoio dado pela Autarquia, não só na requalificação antes mencionada, 

mas igualmente no que à aquisição do equipamento diz respeito, que a breve trecho será 

reforçado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------CARLOS MANUEL FERREIRA FERREIRA – relativamente ao Projecto da Nova 

Alameda da Cidade, referiu que nenhum Membro se opôs ao mesmo aquando da sua 

apresentação na Assembleia Municipal, podendo haver, ou não, um erro no Procedimento 

Administrativo seguido pela Autarquia, mas em relação a esse aspecto incumbe ao Tribunal 

pronunciar-se. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------Mais disse que, sendo uma obra importante para a população do Concelho, a mesma 
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deve avançar rapidamente, relembrando que qualquer Projecto ou iniciativa da Câmara 

Municipal visa em primeiro lugar, a melhoria da qualidade de vida da população e o 

crescimento sustentado do Município. ----------------------------------------------------------------------------  

-----------Relembrou que, no passado houve determinados Projectos com dimensão 

semelhante à Nova Alameda da Cidade, não tendo no entanto, sido efectuada qualquer 

audição de interessados.----------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------Considerou que os elementos do CDS/PP não terão moral para falar de rigor, tendo 

em atenção determinados processos que foram presentes na Assembleia Municipal, que são 

“caricatos em termos de rigor”. --------------------------------------------------------------------------------------  

-----------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 que os dossiers e processos estão disponíveis para consulta dos Membros da 

Assembleia Municipal, desde que cumpridas todas as regras legais e regimentais, não sendo 

excepção a esta regra, as contas da FIACOBA/2008, podendo as mesmas já ter sido 

analisadas pelos elementos que compõem a Vereação.-----------------------------------------------------  

-----------Ainda em relação à FIACOBA, recordou que, no passado, era atribuída um subsídio a 

uma Organização, que posteriormente prestava as respectivas contas e que apesar de ter 

insistido que as contas ficassem saldadas ainda no decurso do Mandato anterior, o que é certo 

é que o actual Executivo Municipal é que teve de proceder a esse mesmo saldo das contas da 

FIACOBA/2005, considerando situações distintas que nada tem a ver com falta de rigor ou de 

transparência. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------A respeito da publicitação nos Jornais, referiu que esta decisão compete ao Executivo 

Municipal, recordando que ao contrário do que foi mencionado, os terrenos foram os mesmos 
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que já tinham estado presentes em hasta pública e nessa altura também ninguém apareceu, 

tendo igualmente, a base de licitação sido a mesma, isto, apesar de agora já terem sido 

implementadas algumas infra-estruturas no local. -------------------------------------------------------------  

-----------Em relação às medidas tomadas pelo Executivo Municipal, referiu não haver qualquer 

táctica ou desespero, devendo deixar-se aos Munícipes do Concelho a análise de todas as 

situações, que, no momento certo irão votar. Mais disse que, a existir preocupação, 

precipitação ou desespero, será da parte do Membro Victor Oliveira e da Bancada do CDS/PP.  

----------- Informou ter havido uma Reunião com a Junta de Freguesia da Palhaça e com o 

representante dos proprietários, de forma a iniciar as negociações tendentes à aquisição de um 

terreno no lado Norte do Cemitério da Palhaça, que permitirá responder a parte das 

preocupações levantadas pelo Membro Amílcar Mota. Contudo, os valores solicitados, por 

metro quadrado são bastante elevados, no entanto essas mesmas negociações irão 

prosseguir. 

-----------Relativamente ao Instituto de Educação e Cidadania, informou ter estado presente 

numa das últimas Reuniões de Câmara, um pedido de prorrogação de prazo por parte do 

empreiteiro, tendo sido autorizada uma prorrogação pelo período de trinta dias relativamente 

ao inicialmente estipulado no Concurso, ou seja, a data prevista para conclusão das obras é o 

dia 12 de Abril. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------No que diz respeito à Escola Profissional de Oliveira do Bairro e na sequência do que 

informou na última Assembleia Municipal, houve uma reunião do Executivo Municipal, o 

Presidente da Assembleia Municipal com o Comendador Almeida Roque, a fim de prosseguir 

as conversações com vista à criação daquela Escola. -------------------------------------------------------  

-----------Mais disse que essa mesma reunião serviu para limar algumas arestas, tendo levado 

consigo um documento que enunciava os principais passos a dar, ficando o Comendador 

Almeida Roque com uma cópia desse mesmo documento. Referiu ainda que se abordou a 
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questão da possível localização da Escola, da forma de gestão da mesma, que provavelmente 

passará pela criação de uma Fundação, tendo sido solicitado pelo Comendador Almeida 

Roque, que a Câmara Municipal procedesse à elaboração dos respectivos Estatutos de 

Funcionamento da Fundação, sendo que, brevemente, haverá uma nova reunião para discutir 

esse assunto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------Em relação às Passadeiras Elevadas, informou ter estado presente na última Reunião 

de Câmara, a abertura do Concurso para a construção de 20 Passadeiras, durante o ano de 

2008, em todas as Freguesias do Concelho.--------------------------------------------------------------------  

-----------Mais disse, ter sido solicitado a todos os Presidentes de Junta que informassem os 

locais onde pretendiam a colocação daquele tipo de passadeiras, tendo sido obtido um total de 

36 locais, que, no caso de Oliveira do Bairro, alguns locais eram coincidentes com o traçado da 

futura Alameda da Cidade e que não foram abrangidas, dado integrarem esse mesmo Projecto.

-----------  

-----------No que respeita à questão da Nova Alameda da Cidade e à Providência Cautelar, 

informou ter na sua posse o documento assinado pelo Membro Carlos Conceição e que poderá 

ser consultado e que a dada altura menciona que “… a referida obra pública tem assim impacto 

relevante nas condições económicas e sociais e da vida em geral da população em geral e da 

do Concelho e Cidade em especial, quer pelo facto de o respectivo valor ser superior a … cinco 

milhões de euros, quer por influenciar significativamente as condições de vida das populações 

da área em apreço …”. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------Referiu que as preocupações acima transcritas não seriam devidas por pensar que a 

obra influenciaria positivamente, mas sim, por pensar que a referida obra influenciaria ou teria 

um impacto negativo na vida da população do Concelho. ---------------------------------------------------  

-----------Referiu constar ainda do mesmo documento que “… para a eventualidade de assim 

se não entender, deverá sempre ser, desde já, desencadeado o meio processual de natureza 
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urgente e cautelar …” --------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------Por este facto, disse, não aceitar e refutar as palavras proferidas por aquele Membro 

da Assembleia Municipal, de que teria dificuldades para lidar com desonestidade intelectual, 

não sabendo a quem se quer referir com aquela frase. ------------------------------------------------------  

----------- Informou, que a Proposta apresentada em Reunião de Câmara, que poderá ser 

igualmente consultada, menciona que “… na génese de tais acções encontra-se uma 

exposição do Munícipe Carlos Ascensão da Conceição qualificando a obra pública em causa, 

como tendo impacto relevante nas condições económicas e sociais e da vida em geral da 

população em geral e da do Concelho e Cidade em especial. Requer o ilustre Munícipe e assim 

o Ministério Público, a suspensão da eficácia da Deliberação da Câmara Municipal que 

aprovou a autorização da Abertura do Concurso Público da Empreitada para a Execução da 

Requalificação da EN 235 – Nova Alameda da Cidade, até ao trânsito em julgado da decisão 

que julgue improcedente a acção em especial, que corre termos sob o n.º 47/07.0.BEVIS, onde 

se pede a Declaração de Nulidade das Deliberações da Câmara Municipal de Oliveira do 

Bairro relativas à Desclassificação da Antiga Casa de Câmara e Cadeia de Oliveira do Bairro e 

à sua demolição e a condenação da Autarquia a adoptar os actos e operações necessários 

para reconstruir a situação que existiria, se os actos anulados não tivessem sido praticados. 

Acção esta, também, despoletada pelo Ministério Público, após a exposição perpetrada pelo 

mesmo Munícipe e onde são indicadas como testemunhas, além deste último, o Sr. Dr. Acílio 

Gala, ex-Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, o Sr. Arquitecto Walter Rossa 

Pereira da Silva, a Sr.ª Dr.ª Leontina Azevedo da Silva Novo, Vereadora eleita pelo CDS/PP e 

um representante da Direcção Regional do IPPAR …”-------------------------------------------------------  

----------- Informou que a sua Proposta foi lida na íntegra, aquando da discussão daquela 

matéria em Reunião do Executivo Municipal e que, posteriormente, foi votada por unanimidade, 

pelo que, não existe qualquer falta de transparência, incorrecção, ou inverdade relativamente 
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ao assunto em apreço.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------Da mesma Proposta consta ainda que “… estas acções foram oportunamente 

contestadas pelo Município de Oliveira do Bairro, mantendo-se inalterados os fundamentos 

esgrimidos nas aludidas contestações, estando o Município efectivamente convicto das razões 

apontadas …”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------Acrescentou ainda, haver, sem nada aparecer feito no terreno, uma estimativa de 

noventa mil euros de Trabalhos a Mais. Significando isto que, segundo as regras da boa 

gestão, que, fosse tomada a decisão de anular o referido Concurso, deliberação tomada em 

Reunião de Câmara por unanimidade e proceder à abertura de novo Concurso e “… submeter 

a Discussão Pública a execução da Empreitada de Execução da Requalificação da EN 235 – 

Nova Alameda da Cidade, nos termos dos artigos 4.º e seguintes da Lei 83/95 de 31 de Agosto 

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

-----------Referiu ainda que, por muito que custe a algumas pessoas e por muito que não 

queiram, será este Projecto que irá avançar e não aquele que o Executivo anterior pretendia 

levar a efeito, que era, pouco mais do que colocar uma camada de alcatrão em toda a 

extensão do Centro da Cidade de Oliveira do Bairro. ---------------------------------------------------------  

-----------Mais disse que apesar de as Providências Cautelares terem de ser decididas 

rapidamente, o facto é que, relativamente à presente Providência Cautelar, já passaram alguns 

meses e nada foi ainda decidido pelo Tribunal, daí, ter-se agido desta forma, de forma a não se 

aumentar o valor das Revisões de Preços. ----------------------------------------------------------------------  

-----------Seguidamente, foi solicitado o uso da palavra para defesa da honra, por parte do 

Membro Carlos Conceição, o qual foi concedido.--------------------------------------------------------------  

-----------CARLOS ASCENSÃO DA CONCEIÇÃO – referiu que o Presidente da Câmara 

desconhece onde se encontra a “desonestidade intelectual” a que se referiu na sua 

intervenção, mas segundo este Membro, acabou de a evidenciar, dado que as suas citações 
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respeitam à qualificação dada pelos Vereadores em relação ao Projecto em causa, sendo que, 

a desonestidade intelectual se revela quando o Presidente da Câmara utiliza os mesmos 

argumentos para afirmar o contrário. ------------------------------------------------------------------------------  

-----------Reafirmou, não estar contra o Projecto da Alameda, não admitindo que seja referido o 

contrário.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

respondeu que foi o Membro Carlos Conceição que subscreveu a denúncia ao Ministério 

Público, daí considerar, que os seus actos, demonstram que é favorável à construção da 

Alameda e que deseja que a mesma seja rapidamente levada a efeito. --------------------------------  

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

antes de colocar à votação a Moção entregue pela Bancada do PPD/PSD, procedeu à leitura 

da mesma, cujo teor se transcreve novamente na íntegra.--------------------------------------------------  

----------- “… Moção -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------A Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro, depois de ter tomado conhecimento dos 

graves e muito preocupantes incidentes ocorridos em Timor-leste no passado dia 11 de 

Fevereiro, vem, por este meio, manifestar o seu apoio e solidariedade aos Órgãos Institucionais 

e aos seus legítimos representantes, porque livre e democraticamente eleitos, do Povo de 

Timor.--- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------Manifestamos ainda o nosso repúdio por todo e qualquer recurso à violência e, por 

maioria de razão, a quaisquer tentativas de atentado à vida humana, seja qual for a sua 

motivação.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------Reiteramos o apelo a todas as partes envolvidas no processo para que encontrem, 

pela via diplomática, as soluções que, estamos certos, todos querem pacificadoras e 

estabilizadoras dessa jovem nação com um povo tão sofrido que é Timor-leste. ---------------------  
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-----------Fazemos ainda votos de rápidas melhoras e todos os feridos nos incidentes e 

deixamos as nossas condolências às famílias dos que, nos supra referidos incidentes, 

perderam a vida …”-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------Efectuada a votação, a Moção, apresentada pela Bancada do PPD/PSD, foi 

Aprovada por Unanimidade dos Membros da Assembleia Municipal. ---------------------------------  

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

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

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

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

em complemento da Informação da Actividade Municipal previamente distribuída, informou ter 

estado presente numa reunião no Ministério da Justiça a fim de ser abordada a questão da 

Reforma do Mapa Judiciário, tendo sido prometido que seria enviado via e-mail o documento 

escrito que foi apresentado. ------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------Mais disse que da apresentação efectuada, consta uma alteração profunda que o 

Governo pretende levar a efeito, criando algumas Comarcas Piloto para se retirar da 

implementação desse novo modelo, alguma experiência que possa replicar para as restantes 

Comarcas do País.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------Acrescentou que, em relação a Oliveira do Bairro, tudo aponta para que a solução 

apresentada seja mais benéfica do que a que consta dos anteriores Estudos e que são do 

conhecimento da Ordem dos Advogados e do público em geral. Neste caso e se Oliveira do 

Bairro for uma das Comarcas Piloto, deverá ser canalizado algum do investimento por parte do 

Ministério da Justiça, de modo a permitir a criação de instalações condignas e com qualidade 

do Tribunal de Oliveira do Bairro, tendo o referido Projecto sido já reformulado e que irá 

avançar rapidamente, de acordo com as palavras proferidas pelo Secretário de Estado da 

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

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

-----------VICTOR MANUEL BASTOS DE OLIVEIRA – tendo o Presidente da Câmara 

informado ter tido uma reunião com o Secretário de Estado da Justiça, em que este terá 

informado que no segundo semestre de 2008 iria ser dado início às obras do Palácio da 

Justiça, questionou se a Câmara Municipal já tinha obtido essa mesma confirmação por 

escrito.--  

-----------Tendo sido afirmado por um Membro do PPD/PSD, na presente Sessão, que o 

CSD/PP era contra a Alameda da Cidade de Oliveira do Bairro, redarguiu que, nenhum 

elemento do CDS/PP estava contra o avanço daquelas obras. Está sim, contra os 

procedimentos seguidos aquando do respectivo Concurso, relembrando que, quando o 

Projecto esteve presente em Sessão da Assembleia Municipal, todas as Bancadas se 

pronunciaram favoravelmente e que tinha interesse para a Cidade e para o Concelho de 

Oliveira do Bairro. Ainda a este respeito, referiu que quem irá dizer se os procedimentos foram 

correctamente efectuados, será o Tribunal.----------------------------------------------------------------------  

-----------Seguidamente efectuou uma intervenção, cujo teor integrou por escrito à Mesa da 

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

----------- “… Recursos Humanos:-----------------------------------------------------------------------------------  

-----------Renovação das Comissões de Serviço da Dra. Cristina Calvo e Dra. Sandra Almeida. 

Os meus parabéns Sr. Presidente, pela justiça porque mereciam. Lamento é o facto de o 

mesmo não ter sido feito com outros colaboradores da Câmara porque também o mereciam.----  

-----------Aprovisionamento: ------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------Beneficiação da Rua do Marmeleirinho em Oiã. Estão previstos os acessos às 

propriedades que se encontram desniveladas com a referida Rua? --------------------------------------  
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-----------Notariado: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------Escritura Pública de compra dos prédios urbanos artigos 5.107 e 5.108 junto à 

Estação de Oiã. Pode localizar e especificar melhor? --------------------------------------------------------  

-----------Departamento de Águas, Saneamento e Ambiente:-----------------------------------------------  

-----------Captação de Água em Bustos. Qual é o caudal máximo ou melhor quantos litros de 

água por segundo? -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------Adesão ao Sistema em Alta do Carvoeiro: Foi aceite a candidatura, aguarda-se 

conclusão dos estudos que vão definir as condições dessa adesão. Pergunto: Além desta 

informação tem mais alguma recente? Acredita que temos hipótese de vir a receber água por 

parte da Associação do Carvoeiro? --------------------------------------------------------------------------------  

-----------Departamento de Obras e Urbanismo: ----------------------------------------------------------------  

-----------EN 235 – Rotunda do Silveiro: Como já lá vai mais de dois anos, o Sr. Presidente da 

Câmara acredita que as obras estão concluídas em 2008? -------------------------------------------------  

-----------Educação e Cultura:----------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Instituto de Educação e Cidadania: O Sr. Presidente está em condições de nos 

confirmar que a obra está concluída antes do dia 12 de Abril para poder ser inaugurada no dia 

12 desse mês de Abril?------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------Projecto da Escola Básica e Jardim-de-infância de Oliveira do Bairro: Sr. Presidente, 

antes de mais, gostaria que ficasse aqui nesta Assembleia bem claro e bem vincado que nada 

tenho contra a construção da nova Escola e do novo Jardim-de-infância, até pelo contrário, e 

penso também que todos os presentes se têm manifestado a favor, pecando apenas por ser 

tardia, embora fizesse parte das promessas de campanha eleitoral de todas as forças políticas 

aqui representadas nesta Assembleia.----------------------------------------------------------------------------  

-----------Mas, permita-me Sr. Presidente de continuar a discordar da localização, porque 
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continuo a pensar que a mesma, localizada junto à E.B. 2/3 Dr. Acácio Azevedo, traria mais 

vantagens para os alunos, para a Câmara Municipal, para os Pais e para a própria Escola Dr. 

Acácio Azevedo. Faziam-se aproveitamento dos recursos humanos (Professores, Auxiliares, 

Monitores, Cozinheiras, Auxiliares de Cozinha, Telefonista, Guarda Nocturno) Pavilhão 

Desportivo, Cantina, Biblioteca e certamente poupava-se no gás, luz, telefone, água, etc., etc. e 

na vez de se fazerem duas Escolas (Oliveira do Bairro e Vila Verde) fazia-se uma com mais 

salas e dava resposta às necessidades escolares a médio e longo prazo. -----------------------------  

-----------Mas como esta localização é da inteira responsabilidade do Sr. Presidente e do seu 

Executivo e como não poderia deixaria de ser, é também vossa a responsabilidade política. Por 

isso, era meu dever voltar a alertar para esta situação, como já o fiz numa Assembleia anterior 

e não ficar calado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------Sr. Presidente da Câmara, gostaria também de ser esclarecido, se antes de tomar a 

decisão sobre a localização da nova Escola e Jardim-de-infância, consultou o Conselho 

Executivo da Escola ou o Agrupamento de Escolas e as Associações de Pais e também a 

DREC. -- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------Serviço de Museus – Museu de Etnomúsica da Bairrada: Gostaria de saber Sr. 

Presidente se têm sido feitos mais protocolos com outras entidades doadoras e tem 

acompanhado os processos? Já mandou executar sinalética indicadora do Museu para quem o 

procura? O site do Museu já está disponível na Internet para poder ser visitado como prometido 

por V.Exa? Sabe-me dizer qual é o n.º de visitantes por mês? Qual foi a última vez que o Sr. 

Presidente fez uma visita ao Museu? Espero que não me diga que foi aquando da reabertura.--  

-----------Para concluir Sr. Presidente da Assembleia, estando eu a falar no Museu e tão perto, 

ou melhor, mesmo ao lado está um exemplo de Escola de sucesso, a Escola de Artes da 

Bairrada, do qual me orgulho ter ajudado e contribuído para dar os primeiros passos nas 

negociações com a DREC, para que esta Escola seja o que é hoje e o Sr. Presidente da 
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Assembleia Municipal, Eng.º Dias Cardoso bem o sabe. Mas não pretendo com isto, fazer 

qualquer elogio à minha pessoa, longe disso, mas gostaria de deixar aqui um repto ao Sr. 

Presidente da Câmara: Tendo em conta as transformações que o Sistema Educativo está a 

sofrer em Portugal, e em especial na área da música, deixo-lhe aqui Sr. Presidente um repto: 

Compre com urgência a casa velha e o terreno a noroeste da Escola de Artes, para futuro 

aumento desta, pois talvez seja um bom investimento e daqui a dois anos, poderemos falar 

sobre isso, não sei é se o Sr. ainda é Presidente da Câmara, mas que vamos ter oportunidade 

de conversar, ai isso vamos! …” ------------------------------------------------------------------------------------  

-----------GLADYS DEL CARMEN FERREIRA DE OLIVEIRA – referiu que a procura da justiça 

e da equidade é, e sempre será um dos seus apanágios, pois são valores que muito preza.-----  

-----------Recordou, que os actuais Membros da Assembleia Municipal, disseram esperar, da 

parte do Executivo Municipal, essa mesma equidade em relação ao passado, referindo 

continuar à espera e que essa sua esperança não se desvanecerá, uma vez que tem 

consciência que as obras não podem ser iniciadas todas ao mesmo tempo e em todas as 

Freguesias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------Referiu que alguma obra tem sido efectuada na Freguesia de Bustos e que 

recentemente, o Executivo Municipal negociou alguns terrenos da Rua do Depósito de Água 

em Bustos, a fim de proceder ao seu alcatroamento. Em face deste facto, recordou que a 

palavra dada pelo Executivo Municipal, tem sido, até hoje, cumprida em todos os pequenos 

assuntos que tem abordado na Assembleia Municipal, pelo que, agradeceu tal facto.--------------  

-----------Mais disse que, o Poder Autárquico deverá ir ao encontro da Sociedade Civil, 

devendo esta reivindicar a resolução de problemas que as afectam, daí ter de haver alguma 

sensibilidade do Poder Autárquico para responder a esses mesmos apelos e reivindicações. ---  

-----------Referiu que os investimentos são efectuados de acordo com as prioridades do 

Executivo Municipal, que poderão ir de encontro às expectativas das populações, mas sempre, 
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tendo como objectivo, as promessas constantes do respectivo Programa Eleitoral. -----------------  

-----------Esclareceu, ainda, que, se da parte do Poder Local não houver força suficiente, nem 

capacidade de diálogo, ideias e projectos, será muito difícil de obter seja o que for. ----------------  

-----------Salientou, que a obra já executada, embora escassa, é uma realidade, dando os 

parabéns ao Vereador António Mota pelo dinamismo e garra demonstrados. Referindo que 

muito mais poderia estar realizado mas não está, mas certamente que as responsabilidades 

não poderão ser imputadas ao actual Executivo Municipal.-------------------------------------------------  

-----------Revelou ainda, estar preocupado com a situação do Bairro Económico de Bustos, 

questionando qual o ponto de situação. --------------------------------------------------------------------------  

-----------Referiu que a Actividade Municipal demonstra ter havido bastante dinamismo por 

parte do Executivo Municipal, com a efectivação de vários Contratos de Compra e Venda de 

Prédios Rústicos destinados a Zonas Industriais, Parques de Lazer, Beneficiação de Caminhos 

e Construção de Passeios e ainda a Construção de Redes de Drenagem de Águas Residuais e 

Pluviais; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------Considerou igualmente significativo o apoio dado às Associações do Concelho, tal 

como a vasta Acção Social realizada até ao momento, bem como o apoio prestado à Rede de 

Leitura e ao Museu de Etnomúsica da Bairrada. ---------------------------------------------------------------  

-----------Mencionou que os termos apregoados pelo anterior Executivo Municipal “pulsar” e 

“dinamismo” e que foi escolhido como lema do desenvolvimento do Concelho, é agora bem 

patente nas obras que nascem e que já são referência no Concelho e se há algumas obras, 

que ainda não são visíveis, certamente que a responsabilidade não cabe ao actual Executivo 

Municipal, mas sim, derivado dos diversos Processos Judiciais instaurados com a Câmara 

Municipal, sendo disso exemplo a obra respeitante à Alameda da Cidade. ----------------------------  

-----------NUNO RICARDO VELOSO DAS NEVES BARATA – relembrou que ainda falta 
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bastante tempo até às próximas Eleições Autárquicas, faltando igualmente muitas obras para 

serem levadas por diante, pelo que ainda é cedo para se estar preocupado com esse factor, 

muito embora reconheça ser importante conhecer a estratégia e as armas que irão ser 

utilizadas pelo adversário. --------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------Tendo em atenção as preocupações levantadas por aquele Membro, revelou que as 

estratégias do PPD/PSD e do actual Executivo Municipal para as próximas Eleições 

Autárquicas passam por, levar a efeito a construção da Escola Primária e Jardim de Infância de 

Oliveira do Bairro, que foi e é, uma aposta assumida pelo PPD/PSD e resultará numa 

promessa eleitoral cumprida. Uma Escola que será um modelo para as restantes, que terá 

todas as valências e os equipamentos de uma Escola de excelência. Acrescentou, que, depois 

daquele Escola ser levada a efeito, outras se irão seguir em outras Freguesias do Concelho. ---  

-----------Reiterou ainda, o enorme sucesso dos TOB em Oliveira do Bairro, sendo que, o 

número de utilizadores não para de crescer e em determinadas alturas do dia o autocarro não 

é suficientemente grande para o número de utentes que o pretendem utilizar. Pelo que, 

considerou este serviço, mais do que um investimento municipal, é um investimento nos 

Munícipes, por mais que custe ao CDS/PP essa é a realidade, tendo esta, sido mais uma das 

apostas assumidas pelo PPD/PSD.--------------------------------------------------------------------------------  

-----------Tendo em conta as diversas intervenções, questionou quem é que pretende que a 

construção da Nova Alameda da Cidade não vá por diante. Respondeu de seguida, 

mencionando que o Executivo Municipal quer levar aquela obra por diante. Considerou não 

haver coragem política da parte do CDS/PP para afirmar que estavam contra a construção da 

Nova Alameda da Cidade, dado que esta foi uma ideia do PPD/PSD.-----------------------------------  

-----------Contudo e partindo do princípio que afinal os elementos do CDS/PP são favoráveis à 

implementação daquela obra, e dado que os Munícipes também pretendem que a mesma seja 

levada por diante, questionou quem é que ganha pelo facto de a mesma ainda não ter 
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avançado. Não sabendo dar a resposta a esta questão, referiu que, quem perde com o protelar 

das obras é a população de Oliveira do Bairro, dado ter havido já dinheiro despendido e que, 

em parte, fica perdido. Perde igualmente a população, porque a obra não avança à velocidade 

que devia e prejudica os comerciantes, os moradores e a imagem do Concelho. Perde mais 

uma vez a população, porque se protela no tempo o usufruto de uma infra-estrutura importante 

para a mobilidade e qualidade de vida da Cidade de Oliveira do Bairro. --------------------------------  

-----------Referiu, que, no presente e no passado, respeita e subscreve a defesa da legalidade 

e do cumprimento de todas as normas e regras, considerando estranho que ninguém se tenha 

lembrado da ausência de Consulta Pública quando se levou por diante o Projecto do “Espaço 

Inovação”, questionando porque é que terá sido e se a diferença está na cor do Executivo. 

Deverá, ser esta, a nuance que faz a diferença, para alguns que teimam em usar os Tribunais 

como estratégia de combate politico-partidário. ----------------------------------------------------------------  

-----------Mais disse, que a Nova Alameda da Cidade, é uma obra estruturante e uma grande 

aposta do PPD/PSD, e todas os entraves que se verificam, levam a pensar que vale tudo para 

a atrasar, dado considerar que não será a busca da legalidade que move, alguns daqueles que 

promovem queixas contra a Câmara Municipal, é sim, na sua opinião, o medo da obra feita, 

das promessas que o Executivo do PPD/PSD teima em fazer cumprir. Terminou, dizendo, que 

esta, não é, nem nunca será uma estratégia do PPD/PSD.-------------------------------------------------  

-----------JORGE FERREIRA PATO – reportando-se à questão da Alameda, informou nunca ter 

havido unanimidade aquando da apresentação e discussão do assunto na Assembleia 

Municipal, relembrando que a título pessoal, questionou o custo e o “timing” da referida obra, 

mantendo a mesma posição e as palavras que proferiu na altura e, certamente que o futuro 

dará razão a uma das partes.----------------------------------------------------------------------------------------  

-----------Mais esclareceu que, os entraves ao Concurso da obra da Nova Alameda da Cidade, 

não foram originado pelo Dr. Carlos Conceição e muito menos no CDS/PP, tendo a questão 
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sido levantada pelo Ministério Público, que encontrou indícios claros de violação da Lei. Por 

muito que custe a alguns, a Justiça dos Tribunais ainda se sobrepõe à Gestão Municipal, dado 

que se vive num Estado de Direito e que a Lei prevalece acima de tudo.-------------------------------  

-----------Deu a conhecer, que o Governo anunciou a disponibilização de 400.000.000,00 € 

(quatrocentos milhões de euros) oriundos do QREN, destinados a Projectos das Autarquias e 

relativos à requalificação do Parque Escolar Nacional, tendo mais tarde, sido afirmado pelo 

Secretário de Estado da Educação que 100.000.000,00 € (cem milhões de euros) seriam 

distribuídos pelos 100 Municípios da Região Centro. ---------------------------------------------------------  

-----------Tendo em atenção, ter sido anunciado pela imprensa, no início do mês, que só o 33 

Municípios da Região Centro, que já tinham a sua Carta Educativa aprovada, entre os quais se 

encontra Oliveira do Bairro, já havia Candidaturas que perfaziam 120.000.000,00 € (cento e 

vinte milhões), o que significa que, somente com 33 Municípios, já tinha sido ultrapassada a 

verba disponível. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------Não acreditando que os mencionados 100.000.000,00 € (cem milhões de euros) 

sejam apenas repartidos por aqueles Municípios, porque não será, certamente, a ordem 

cronológica de entrega de Candidaturas que será tida em consideração, esperando igualmente 

que a verba distribuída não seja em função do número de Escolas, porque aí, o Município de 

Oliveira do Bairro seria prejudicado face à pequena dimensão em área territorial e, 

consequentemente, em número de Escolas. --------------------------------------------------------------------  

-----------Admite de qualquer das formas, que o Governo utilize como critério a divisão 

igualitária por todos os Concelhos da Região Centro, seria este o critério que menos 

penalizaria o Concelho, dado que, ao ser efectuada a distribuição desta forma, Oliveira do 

Bairro teria disponível 1.000.000,00 € (um milhão de euros).-----------------------------------------------  

-----------Tendo em atenção, que a previsão de custos da Escola Primária e Jardim-de-infância 

de Oliveira do Bairro, ascende a 2.000.000,00 € (dois milhões de euros), tal, significa que a 
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verba atribuída ao Concelho de Oliveira do Bairro daria apenas para suportar metade do custo 

daquela Escola e que para as restantes, que estão previstas para o Concelho, provavelmente 

não haveria dinheiro do QREN. -------------------------------------------------------------------------------------  

-----------Assim sendo, referiu ser importante, que o Executivo Municipal esclarecesse, se 

mantém a intenção de construir as 8 novas Escolas no Concelho, previstas na Carta Educativa, 

até ao ano 2013 e se, a ser assim, a Autarquia construirá as Escolas com meios próprios, caso 

o Poder Central não venha a apoiar a construção das mesmas. ------------------------------------------  

-----------Deu a conhecer, que terminava hoje o prazo de entrega de Candidaturas a vários 

Programas do QREN, nomeadamente o sistema de apoio à Modernização Administrativa, pelo 

que, questionou se a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro se candidatou a algum desses 

Programas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------DINIS DOS REIS BARTOLOMEU – confessou-se agradado pelo facto de a Câmara 

Municipal ter adquirido uma motoniveladora, dado que a Freguesia de Oiã necessita bastante 

daquele equipamento, questionando quando é que a mesma entrava em funcionamento. --------  

-----------Reportando-se à construção da Escola Primária de Oliveira do Bairro, referiu que não 

se deveriam cometer os mesmos erros que sucederam na Escola Básica Integrada de Oiã, 

que, aquando da inauguração já estava sobrelotada e com o piso já degradado, que terá de ser 

substituído com a máxima urgência possível.-------------------------------------------------------------------  

-----------No que à construção da Junta de Freguesia de Oiã, Auditório e Biblioteca diz respeito, 

revelou estar satisfeito pelo facto de as obras se iniciarem brevemente, realçando, ter sido 

mencionado no “Jornal da Bairrada” que seria a obra do século, significa isto, que o actual 

Executivo Municipal executa obra. ---------------------------------------------------------------------------------  

-----------Estando ainda a ser estudada a questão dos zonamentos, para efeitos de IMI, disse 

estar já satisfeito pelo facto de os quociente descerem na Freguesia de Oiã, apesar de ainda 

ser superior ao da Cidade de Oliveira do Bairro, o que não se entende, dado existir um 
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Pavilhão, Piscina e outras estruturas que Oiã não possui, à excepção de uma localização de 

excelência, pelo que solicitou que, no mínimo, os quocientes fossem iguais. -------------------------  

-----------Considerou que a anulação do Concurso da Alameda da Cidade e a abertura de novo 

procedimento, demonstra um grande acto de gestão por parte da Câmara Municipal, dado que 

a ser assim, não terá de pagar um valor muito grande de Trabalhos a Mais da Empreitada.------  

-----------Outra situação que considerou exemplar, é o facto de a Câmara Municipal levar a 

efeito a construção de pequenos troços de rede de abastecimento de água e saneamento e 

que há muito tempo era solicitado pelos Munícipes e que fica bastante dispendioso para a 

Autarquia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------HENRIQUE SANTIAGO TOMÁS – tendo em atenção que o Concelho de Oliveira do 

Bairro, não possui uma grande quantidade de água no subsolo, questionou qual o ponto de 

situação relativamente à eventual ligação ao Carvoeiro, relembrando já estar prevista uma 

terceira captação de água na Seara, o que significa que o nível freático naquela zona poderá 

baixar drasticamente. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------Revelou haver ainda muitos troços, embora de pequena extensão, que ainda não 

possuem rede de abastecimento de água e de saneamento. ----------------------------------------------  

-----------Relembrou, ter solicitado em anteriores Assembleias Municipais, quer no decurso do 

Mandato anterior, quer no actual, que fossem colocadas placas indicadoras de instituições do 

Concelho, nomeadamente da Escola Secundária de Oliveira do Bairro. --------------------------------  

-----------Pediu uma especial atenção e cuidado com a construção de Escolas Modelo em 

Oliveira do Bairro, nomeadamente com os custos das mesmas, dado não se saber ao certo, se 

haverá apoio no âmbito do QREN para a construção daquelas Escolas Modelo em todas as 

sedes de Freguesia, pelo que, do seu ponto de vista, deveria ser levado a efeito alguns 

Estudos antes de se tomarem decisões, que, quer financeiramente quer do ponto de vista 

social, poderão ser incomportáveis.--------------------------------------------------------------------------------  
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-----------Tendo em atenção que o PDM já se encontra a ser revisto há já algum tempo, 

questionou qual o ponto de situação em relação ao mesmo. -----------------------------------------------  

-----------Relativamente à questão da Nova Alameda da Cidade, para além das questões 

administrativas e judiciais, questionou, quais os problemas adicionais que a Gestão Camarária 

tem de enfrentar para levar por diante aquela obra. Não sabendo quais as vantagens que trará 

àqueles que tentam entravar todo o processo, esclareceu que, do seu ponto de vista, o 

principal problema deverá estar relacionado com a questão dos custos da obra e das 

aquisições necessárias para implementar a mesma de acordo com o Projecto apresentado. ----  

-----------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 – 

recordou que a renovação das Comissões de Serviço dos Chefes de Divisão da Autarquia é 

uma competência do Presidente da Câmara, que assume as opções que toma.---------------------  

-----------No que diz respeito à Rua do Marmeleirinho, recordou que aquela rua há já muitos 

anos que não leva qualquer camada de alcatrão. Tendo em atenção tal facto, é intenção do 

Executivo Municipal e após resolvidas as questões de saneamento, é colocar uma camada de 

alcatrão. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Informou que os terrenos adquiridos junto à Estação de Oiã, foram aqueles cuja 

informação já foi anteriormente dada, mas que somente agora foram definitivamente 

adquiridos, dado que teve de haver autorização por parte do Ministério para a sua alienação e 

que permitiu realizar a obra que ali se encontra. ---------------------------------------------------------------  

-----------No que diz respeito à ligação ao Carvoeiro, muito embora Oliveira do Bairro ainda não 

tenha sido aceite como Associada, informou haver a garantia que o Município fará brevemente 

parte daquela Associação e o consequente abastecimento de água ao Concelho. ------------------  
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-----------Mais informou, estarem a decorrer Estudos promovidos pelas Águas de Portugal e 

pela GAMA, que abrange igualmente o Concelho de Oliveira do Bairro, a fim de melhor analisar 

a questão do abastecimento de água.-----------------------------------------------------------------------------  

----------- Informou ter estado em Reunião de Câmara, para análise e deliberação, a subscrição 

de um Protocolo com as Estradas de Portugal, para que fosse a Autarquia a assumir os custos 

de manutenção da Rotunda do Silveiro, Protocolo esse que foi aprovado e já foi remetido às 

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

-----------Concordou, que a construção da nova Escola Primária de Oliveira do Bairro peca por 

tardia, referindo não ser só esta, mas igualmente as restantes que estão previstas no 

Concelho, referindo que, quer a localização, quer o Projecto, não serão alterados, tendo sido 

consultadas todas as entidades interessadas na matéria.---------------------------------------------------  

-----------Deu a conhecer, terem sido recentemente assinados mais alguns Protocolos com 

entidades doadoras de espólio para o Museu de Etnomúsica da Bairrada. ----------------------------  

-----------Revelou que o repto em relação à aquisição do terreno junto à Escola de Artes da 

Bairrada, revelou que tal repto foi igualmente lançado na última Reunião de Câmara, havendo 

total abertura da Autarquia para iniciar as negociações, muito embora considere, que tal 

sugestão deveria ter sido lançada aquando da aquisição do terreno onde se encontra 

implantada a Escola e antes da construção da mesma. -----------------------------------------------------  

-----------Quanto à questão do Bairro Económico de Bustos, informou que após terem sido 

elaborados os Estudos por parte da Autarquia, falta apenas que a Junta de Freguesia 

apresente o respectivo loteamento. --------------------------------------------------------------------------------  

-----------Em relação aos valores que eventualmente seriam disponibilizados pelo QREN, 

informou que se encontra aberta uma das fases da Candidatura, cujo valor para distribuição é 

de 19.000.000,00 € (dezanove milhões de euros), esclarecendo, que Oliveira do Bairro irá 

candidatar o Projecto de construção da Escola Primária e Jardim-de-infância de Oliveira do 
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Bairro, isto, apesar de o prazo ser relativamente curto e estar expresso no Regulamento da 

Candidatura, que o Projecto a candidatar deverá estar em fase adiantada de adjudicação, pelo 

que, serão muitos poucos os Municípios que se poderão candidatar nesta primeira fase, sendo 

que, Oliveira do Bairro não irá perder qualquer oportunidade para apresentar Candidaturas. 

Sendo pretensão do Executivo Municipal levar por diante, a construção das Escolas que se 

encontram previstas na Carta Educativa, independentemente do respectivo apoio por parte da 

Administração Central, dado que, todas as Freguesias do Concelho merecem o melhor que se 

possa dar em termos de Educação. -------------------------------------------------------------------------------  

-----------Ainda a este respeito, informou que Oliveira do Bairro não apresentou isoladamente 

uma Candidatura de apoio à Modernização Administrativa, mas antes, em conjunto com todos 

os Municípios que integram a GAMA, tendo sido já assinado o respectivo Protocolo de 

Consórcio, por forma a que a candidatura possa avançar através daquela Associação de 

Municípios. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------Em relação à aquisição da motoniveladora, referiu que após o decurso de todos os 

trâmites processuais do concurso, a mesma será entregue e entrará em funcionamento, 

aproveitando para informar, ter assinado recentemente, um despacho destinado à abertura de 

Concurso para um Motorista que possa conduzir aquele tipo de equipamento. -----------------------  

-----------No que concerne à Revisão do PDM, informou já ter sido analisada a questão das 

Zonas Industriais, da REN e da RAN, estando, de momento, a ser analisada, a questão dos 

perímetros urbanos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------Tendo sido mencionado que o piso da Escola Básica Integrada, apesar de recente, se 

encontra degradado e terá de ser substituído, recordou que o mesmo foi escolhido pelo anterior 

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

-----------Acerca dos zonamentos e dos quocientes, relembrou, ter convidado na última Sessão 

os Membros da Assembleia Municipal, a estarem presentes na última Reunião de Câmara do 
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ano de 2007, dado que estariam presentes os peritos das Finanças a fim de apresentar o novo 

Estudo, e, salvo o Presidente da Junta de Freguesia de Oiã, mais ninguém esteve presente. ---  

-----------Esclareceu contudo, que a Câmara Municipal não tem uma participação activa nem 

capacidade de decisão naquela matéria, contudo, tendo em atenção que houve uma mudança 

nos polígonos, baixaram alguns dos quocientes, informando que, a proximidade da 

auto-estrada é um dos principais factores que levam a que os quocientes na Freguesia de Oiã 

sejam superiores aos de Oliveira do Bairro. ---------------------------------------------------------------------  

-----------Confirmou, faltarem ainda muitos quilómetros de redes de água e saneamento para 

construir. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------Revelou, ser intenção do Executivo Municipal ter em atenção os custos inerentes à 

construção da nova Escola Primária e Jardim-de-infância de Oliveira do Bairro e cujo Projecto 

é modelar e será adaptado às outras Escolas que se pretendem levar a efeito, contudo, quando 

se trata de investimentos, estes, terão de ser pensados para o futuro, sendo a dimensão de 

cada Escola constante da Carta Educativa, a qual se baseou em Estudos e projecções 

efectuadas até ao ano de 2030.-------------------------------------------------------------------------------------  

-----------A este respeito, relembrou que somente o custo dos Arranjos Exteriores da Escola 

Básica Integrada de Oiã, daria para pagar metade da Escola Primária e Jardim-de-infância de 

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

----------- Informou, que a sinalética respeitante à Escola Secundária de Oliveira do Bairro, 

consta do Projecto da Nova Alameda da Cidade.--------------------------------------------------------------  

-----------Em relação à Nova Alameda, referiu que esta virá melhorar em muito a vida do centro 

da Cidade e do Concelho de Oliveira do Bairro. Se todos os presentes nada têm contra a obra 

em si, não percebe porque é que alguns colocam tantos entraves e que só levam ao atraso na 

sua implementação. Mencionou que o Executivo Municipal cumprirá na íntegra a decisão 

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

DO DIA - 5.2. – Proposta final do “Plano Intermunicipal de Ordenamento da Ria de Aveiro 

– UNIR@RIA” – apresentado pelo Conselho de Administração da Associação de 

Municípios da Ria, para Deliberação de acordo com o art.º 67.º do Decreto-Lei n.º 380/99, 

de 22 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro.---------------  

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

informo os presentes, que o referido artigo 67.º menciona que “… Os planos intermunicipais de 

ordenamento do território são aprovados por deliberação das assembleias municipais 

interessadas, quando se trate de municípios associados para o efeito, ou por deliberação da 

assembleia intermunicipal, após audição de todas as assembleias municipais envolvidas …” ---  

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

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

-----------ARMANDO HUMBERTO MOREIRA NOLASCO PINTO – recordou, que a aprovação 

de um Plano Intermunicipal é um desafio novo para a Assembleia Municipal de Oliveira do 

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

-----------Mostrou o seu descontentamento, pelo facto de o Processo ser composto por dois 

documentos que possuem centenas de páginas, não tendo, nenhum dos documentos, a 

denominação de “Plano”, dado que um deles é o “Relatório Estratégico” e o segundo é o 

“Relatório do Plano”, questionando onde se encontra o respectivo “Plano”.----------------------------  

-----------Constatou, que o documento não foi subscrito por qualquer Presidente de Câmara, ao 

contrário do expresso do Diploma Legal, em que refere que o “Plano” deverá ser da autoria dos 

políticos legitimamente eleitos, considerando que aqueles Políticos deveriam ter utilizado o 

documento agora apresentado, que é puramente técnico e elaborado o respectivo “Plano”.------  

-----------Referiu que no documento é levada a efeito uma demonstração do preço da água nos 
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diversos Municípios abrangidos pela Ria, tendo constatado que em Águeda a água custa 

aproximadamente 0,60 € (sessenta cêntimos)/m3, em Albergaria são 0,15 € (quinze 

cêntimos)/m3, em Aveiro custa cerca de 0,22 € (vinte e dois cêntimos)/m3, em Estarreja é de 

cerca de 0,10 € (dez cêntimos)/m3, em Ílhavo 0,19 € (dezanove cêntimos)/m3, em Mira 0,10 € 

(dez cêntimos)/m3, na Murtosa 0,10 € (dez cêntimos)/m3, já em Oliveira do Bairro a água custa 

0,101 € (cento e um cêntimos)/m3, ou seja, um valor superior a 1,00 € (um euro), considerando 

este facto efectivamente estranho. ---------------------------------------------------------------------------------  

-----------Após uma análise mais demorada e atenta ao documento, constatou ser mencionado 

que a Rede de Distribuição de Água em Oliveira do Bairro, apresenta ocasionalmente alguns 

problemas de qualidade, devido à contaminação por nitratos. Questionando se será aquele o 

principal causador do preço tão elevado da água no Concelho de Oliveira do Bairro.---------------  

-----------Questionou se o Plano agora apresentado passa apenas por ser mais um Plano que 

se limita a gerir a Ria de Aveiro e as suas margens, ou pelo contrário, deverá considerar-se um 

Plano mais abrangente, um verdadeiro Plano Intermunicipal, com vista à dinamização dos 

vários aspectos sócio-económicos dos Municípios da Ria e que faça desta, um factor de união 

e de definição de políticas intermunicipais, de forma a poderem colocar-se numa posição 

vantajosa face ao novo QREN, que valoriza os Projectos Intermunicipais. -----------------------------  

-----------Constatou, que ao contrário do que sucede com os restantes Municípios, Oliveira do 

Bairro apenas apresenta 7 Projectos, dos quais 6 são apenas arranjos de Parques o outro a 

Construção de uma Via Ciclável, o que terá um impacto diminuto na vida dos Munícipes do 

Concelho, podendo antes, ter-se optado pela melhoria das acessibilidades, não tendo no 

entanto sido apresentado nenhum Projecto relativamente a esta matéria, ao contrário do que 

sucedeu com o Município de Aveiro, que apresentou um Projecto que melhorar os acessos de 

Aveiro ao nó sul da A1, ou seja, estender a Variante até ao fim de Mamodeiro. Ao contrário do 

que seria de esperar, Oliveira do Bairro, não apresentou qualquer Projecto complementar, que 
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vise estender a Variante Malaposta/Oliveira do Bairro até ao nó de acesso à A1, em 

Mamodeiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------Mais disse, que a legislação prevê que nos Planos Intermunicipais deve ser feita a 

definição das redes intermunicipais de infra-estruturas, de equipamentos, de transportes e de 

serviços, não tendo observado que tal fosse levado a efeito no presente “Plano” em relação ao 

Concelho de Oliveira do Bairro, o que se poderá subentender que o Executivo considere que 

nada mais há a fazer em relação a esta matéria. Se assim for, considerou lamentável, porque a 

ser assim, estará a condenar o futuro e o progresso do Concelho. ---------------------------------------  

-----------Referiu que, em termos estratégicos, para o Concelho de Oliveira do Bairro não se 

encontra espelhada qualquer estratégia, havendo sim, uma manifesta falta de ideias. -------------  

-----------Do ponto de vista Intermunicipal, verificou que apenas existe uma colagem de 

Projectos, com muito pouca ou mesmo nenhuma articulação, levando a pressupor nunca ter 

havido reuniões entre as partes, a fim de poderem formar uma ideia conjunta.-----------------------  

-----------Mencionou que um dos Projectos que poderia ter sido apresentado no documento, 

poderia ser a implementação de uma Rede de Transportes Intermunicipal, que há muito é 

reclamado pela população de Oliveira do Bairro e que permitisse efectuar a ligação dos 

Transportes de Oliveira do Bairro ao serviço de Transportes Municipais de Aveiro e até uma 

ligação à rede de Transportes Municipais de Águeda, isso sim, seria considerado um Plano 

Intermunicipal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------ALEXANDRE MIGUEL CORREIA FERREIRA – informou que o presente Plano, visa 

estabelecer uma visão integradora e orientadora de toda a região envolvente à Ria de Aveiro e 

que compreende os Rios Cértima, Vouga, Águeda, o Canal de Ílhavo e de Mira, Pateira de 

Fermentelos e Barrinha de Mira, tendo sido efectuada uma análise e levantamento do território 

ao nível da agricultura, floresta, ambiente, infra-estruturas de saneamento básico, 

acessibilidades, recreio, turismo e ordenamento do território. ----------------------------------------------  
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-----------Acrescentou, ter sido integrado e compatibilizado no Estudo, as orientações do PROT 

– Plano Regional do Ordenamento do Território do Centro Litoral, do Plano de Ordenamento da 

Orla Costeira e os PDM’s em vigor nos diversos Municípios.-----------------------------------------------  

-----------Sendo o presente Projecto de âmbito intermunicipal, referiu, pretender-se aproveitar 

os recursos da natureza de modo a que os mesmos possam ser usufruídos pelas populações, 

sem prejuízo do tecido económico da região. -------------------------------------------------------------------  

-----------Considerou que a GAMA terá igualmente um importante papel a desempenhar, muito 

embora o espaço territorial desta possa não ser coincidente com o do Plano, mas existe uma 

preocupação na sua integração, de forma a maximizar os recursos dos vários Municípios.-------  

-----------Tendo em atenção que este será o ponto de partida, certamente que numa eventual 

revisão ao Plano, Oliveira do Bairro poderá tentar integrar mais alguns Projectos, que poderão 

ser de âmbito intermunicipal.-----------------------------------------------------------------------------------------  

-----------Considerou que o Rio Levira também faz parte da bacia hidrográfica do Vouga e 

consequentemente da Ria de Aveiro e apesar disso não possui qualquer Projecto, apesar de 

ter bastantes potencialidades na implementação dos mesmos Projectos que se estão a prever 

implementar nas zonas da Giesta, Perrães e Silveiro.--------------------------------------------------------  

-----------O presente Plano, privilegia uma aplicação prática que aproveite as potencialidades 

naturais, canalizando-as para o Turismo, o que irá permitir o acesso a Candidaturas, dado 

possuir um Estudo de base abrangente e que reúne vários Planos num só.---------------------------  

-----------Referiu ainda, que, um dos sectores que poderão ser privilegiados é o da reconversão 

do Sector Agrícola, permitindo o desenvolvimento de novos produtos, ou, sustentando a 

continuação de certas actividades tradicionais na Região. --------------------------------------------------  

-----------Atribuiu vantagens na implementação do presente Plano, uma vez que este visa, pela 

sua natureza intermunicipal, captar mais facilmente financiamentos provenientes da 
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Administração Central.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------Seguidamente, enumerou os Projectos do Concelho de Oliveira do Bairro e que são: a 

Requalificação Urbanística do Parque da Lagoa no Rêgo; a Requalificação Urbanística do 

Parque do Carreiro Velho em Perrães; a Requalificação Urbanística do Parque do Prego em 

Perrães; a Requalificação Urbanística do Parque do Ribeirinho na Giesta; a Requalificação 

Urbanística do Parque da Pateira no Silveiro; a Requalificação Urbanística do Parque dos 

Atómicos na Amoreira do Repolão e integrando todos estes locais numa Via Ecológica, que 

permitirá ligar Oliveira do Bairro, Repolão, Silveiro, Giesta e Perrães. Somando todos estes 

Projectos, cerca de 1.000.000,00 € (um milhão de euros). --------------------------------------------------  

-----------Considerou que a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro deveria fazer algum 

esforço, no sentido de haver uma tomada de posição conjunta com os Municípios de Anadia, 

Águeda e Cantanhede, para, em conjunto, desenvolverem Planos Intermunicipais, que 

permitam financiamento por parte da Administração Central. ----------------------------------------------  

-----------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 igualmente tecer alguns 

comentários relativamente ao presente assunto.---------------------------------------------------------------  

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

apesar de o assunto ter sido remetido directamente à Assembleia Municipal, aproveitou para 

mencionar que o Projecto foi apresentado publicamente, pouco tempo depois de ter tomado 

posse, pelo que o documento já se encontra elaborado há já alguns anos, no entanto, para ser 

eficaz terá de ser aprovado pelas diferentes Assembleias Municipais. ----------------------------------  

-----------Considerou, que o presente Projecto, resulta do entendimento dos vários Municípios 

sobre o que pretendiam de concreto para a Ria de Aveiro, tendo o mesmo estado presente em 

discussão pública, pelo que, as questões ou dúvidas levantadas, deveriam tê-lo sido nessa 

ocasião. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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-----------Confessou, que seria muito bom para o Concelho de Oliveira do Bairro, se os 

Projectos do Município e os Projectos Intermunicipais fossem todos contemplados e apoiados 

pelas diferentes Candidaturas. --------------------------------------------------------------------------------------  

-----------Relembrou, constar da Actividade Municipal que, Oliveira do Bairro, em conjugação 

com o Município de Aveiro e de Águeda, se candidatou ao Programa “Life”, que visa outros 

Projectos, que não aqueles que são mencionados no Plano em análise.-------------------------------  

-----------Aproveitou para informar os presentes, que na última Sessão da Assembleia 

Municipal e mais concretamente no que dizia respeito ao Protocolo de cedência de instalações 

à ACIB pelo prazo de dez anos e face à preocupação manifestada pelo Membro Jorge 

Mendonça, averiguou qual teria sido o teor da sua intervenção, quando anteriormente tinha 

sido aprovado semelhante concessão pelo prazo de vinte anos. Revelou, que aquele Membro 

não se tinha manifestado aquando da discussão do assunto.----------------------------------------------  

-----------Tendo em atenção estas últimas palavras, foi solicitado o uso da palavra pelo Membro 

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

-----------JORGE DIOGO CARDOSO MENDONÇA – apesar de não ter intenção de usar da 

palavra no decurso da presente Sessão da Assembleia Municipal, considerou, ter sido 

provocado pelo Presidente da Câmara. Em face, do que considerou ser uma provocação, 

redarguiu que, não se lembrava de nenhuma intervenção do actual Presidente da Câmara, 

para defender os superiores interesses do Concelho, quando este era membro da Assembleia 

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

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

sugeriu ao Membro Jorge Mendonça, que analisasse as actas das Sessões da Assembleia 

Municipal, no Mandato em que foi eleito membro da Assembleia Municipal, dado que, embora 

não tenham sido muitas, efectuou algumas intervenções.---------------------------------------------------  

-----------Não havendo mais nenhum Membro que desejasse intervir, foi o presente assunto 
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colocado à votação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------Efectuada a votação, verificou-se que o assunto: 5.2. – Proposta final do “Plano 

Intermunicipal de Ordenamento da Ria de Aveiro – UNIR@RIA” – apresentado pelo 

Conselho de Administração da Associação de Municípios da Ria, para Deliberação de 

acordo com o art.º 67.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro, obteve a seguinte votação: 4 Abstenções e 21 

Votos a Favor, pelo que foi Aprovado pela Maioria dos Membros da Assembleia Municipal. --  

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

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

dado seguimento a este último assunto que foi votado e aprovado, questionou os Membros, se 

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

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

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

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

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

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

sobre o seguinte assunto constante da Ordem de Trabalhos para votação: 5.2. – Proposta final 

do “Plano Intermunicipal de Ordenamento da Ria de Aveiro – UNIR@RIA” – apresentado pelo 

Conselho de Administração da Associação de Municípios da Ria, para Deliberação de acordo 

com o art.º 67.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

316/2007, de 19 de Setembro, sendo lavrada a presente Acta, que vai ser assinada pelo 

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


